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Resumo

A peça cinematográfica, independentemente do seu objectivo, do seu género ou das técnicas 
utilizadas na sua produção, é sempre um objecto de comunicação. Transmite uma mensa-
gem, visa um público-alvo e a sua eficácia depende de uma intensa análise do guião e uso 
intencional de significados visuais. O designer de produção é, assim, um designer de co-
municação que aplica os seus conhecimentos para transmitir esses significados visuais nas 
diversas fases de produção da peça fílmica e no seu contexto.

Esta dissertação pretende reflectir e entender o papel do designer de produção, a sua 
importância no processo de concepção da tradução visual do argumento de uma narrativa 
fílmica, nas fases do processo de pré-produção onde aplica a sua visão do universo ficcional, 
de que maneira intervém no próprio desenrolar do processo criativo e como vai condicionar 
o produto final. 

Este objectivo traduz-se numa análise de todos os factores e características da peça fílmica 
que devem ser observados pelo designer de produção durante o desenrolar do projecto, no 
seu trabalho de tradução visual do texto dramático. Esta abordagem não ficaria completa 
sem observar o designer no contexto da sua própria profissão e a sua relação com as outras 
áreas disciplinares envolvidas no projecto.

Trata-se de uma análise minuciosa decisiva para observar o modo como o papel do de-
signer de comunicação muda drasticamente a forma como a mensagem é entendida pelo 
espectador.

Palavras-chave:
Design de Produção, Design de Comunicação, Linguagem Cinematográfica, Espaço da Ficção Cinema-
tográfica, Direcção Artística, Comunicação Audiovisual 
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Abstract

The cinematic play, whatever its purpose, its genre or the techniques used in its produc-
tion, it ’s always a subject of communication. It transmits a message, it has a target and its 
effectiveness depends on an intensive analysis of the script and intentional use of the visual 
meanings. This way, the production designer is himself a communication designer, who ap-
plies his knowledge to convey that visual meanings in the various stages of the film produc-
tion and in its context.

This thesis aims to meditate and understand the role of a production designer, his im-
portance in the process of the conception of a visual translation of the script of a filmic 
narrative, the pre-production stages where he applies his vision of the fictional universe, in 
which way he intervenes in the process development itself and how he is going to condition 
the final product. This goal is translated into an analysis of all factors and characteristics of 
the filmic play that must be observed by the production designer during the course of the 
project, in his work of visual translation of the dramatic text. An approach that would not 
be complete without observing the designer in the context of their own profession and his 
relationship with other disciplines involved in the project.

This is a detailed analysis is crucial to be able of observing how the role of the production 
Designer changes drastically the way the message is perceived by the viewer.

Keywords:
Production Design, Communication Design, Cinematic Language, Fictional Filmic Space Fiction, Art 
Direction, Audiovisual Communication
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Introdução
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Introdução

Designer de produção: é o profissional que cria, estuda e desenvolve a imagem de uma peça 
fílmica, tornando-a capaz de transmitir a mensagem e a narrativa desejadas. Dentro da pro-
dução, é o líder de todo o departamento artístico e coordenador da visualidade de todas as 
suas componentes, seja a construção dos cenários, a sua decoração ou o projecto dos figu-
rinos. É o elemento criativo, aquele que intervém no processo da produção desde o primei-
ro dia para dar forma a uma ideia e criar semioses para comunicar os ambientes e significa-
dos que a narrativa exige, sempre com vista à resposta emocional do espectador. É ainda um 
agente comunicador inato, o elo de ligação entre todos os designers e profissionais que tra-
balham em conjunto para o mesmo objectivo.

As suas responsabilidades variam de projecto para projecto: dependem da narrativa, do 
tipo de produção e dos outros intervenientes. Por vezes, é o responsável pela imagem pro-
duzida de uma forma quase integral, noutros casos o seu contributo é mais limitado, parti-
cularmente quando colabora com realizadores ou directores de fotografia experientes e com 
uma cultura visual bem definida. No entanto, seja qual for o caso, o designer deve sempre 
dispor de conhecimentos e capacidades que lhe permitam exercer as suas funções e deline-
ar o produto do seu projecto. 

O termo production designer é uma evolução do termo art director. A primeira vez que 
apareceu esta designação foi com William Cameron Menzies, durante a produção do filme 
Gone with the Wind (1939). Este titulo foi um reconhecimento dado ao designer pelas fun-
ções que desempenhou enquanto director artístico, funções estas que superaram em muito 
aquelas que são habitualmente atribuídas à sua profissão. Actualmente, e apesar de existir 
o termo “designer de produção” como uma tradução directa, na Europa é mais comum en-
contrar as suas funções entregues aos directores artísticos. Seja com que designação for, este 
designer de comunicação continua a estar presente como um dos pilares que sustenta qual-
quer projecto fílmico.

Com esta investigação pretende-se caracterizar este designer e este tipo especifico de pro-
jecto de design. Permite ainda compreender de que maneira actua o profissional, saber de 
que informações dispõe quando inicia o seu projecto e como as interpreta e trata, perceber 
como surge o conceito e de que forma é aplicado a todos os subprojectos de que é composta 
a direcção artística. Apesar de alguns teóricos defenderem a especialização do designer num 
só campo de produção, num só tipo de peça fílmica ou num só género, é lhe imperativo que 
se saiba movimentar e desempenhar as suas funções em qualquer situação com eficácia. As-
sim, são abordados todos os conhecimentos de que deve dispor em qualquer situação. Pre-
tende-se também identificar um padrão de metodologia de trabalho e de tarefas realizadas 
e compreender de que maneira esta abordagem varia conforme diversos factores, como por 
exemplo o objectivo ou o tipo de peça a realizar. 
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Os principais objectivos da investigação são:

 Esclarecer o projecto visual e de comunicação do designer: dividi-lo em subprojectos 
caracterizados; saber quais as fases, componentes e áreas de estudo que correspondem a 
cada etapa e de que maneira o designer os desenvolve enquanto partes do mesmo processo 
criativo.

 Definir a metodologia do processo criativo e a sua evolução: saber de que forma os 
elementos comunicativos que definem o projecto visual, anteriormente mencionados, coin-
cidem num projecto comum e de que forma este projecto obedece, ou não, a uma metodo-
logia de trabalho caracterizada por um processo evolutivo e por uma concentração de dife-
rentes áreas disciplinares e profissionais. 

 Caracterizar o designer no seu enquadramento profissional: conhecer a função para 
definir a profissão; saber que outros factores, exteriores ao seu campo disciplinar, artístico 
ou técnico, podem ou devem influenciar o seu projecto.

Para cumprir os objectivos enunciados, foi definida uma metodologia que percorre as se-
guintes etapas:

 Estudo da comunicação visual enquanto construção de uma imagem com o intuito de 
transmitir uma mensagem, abordando os conhecimentos necessários para levar a cabo esta 
construção.

 Estudo sobre aquilo em que consiste, na generalidade, um projecto de design de pro-
dução e aquilo que o caracteriza de forma particular. 

 Aprofundamento de conhecimentos em relação à composição do espaço cénico e às 
suas propriedades comunicativas.

 Aprofundamento de conhecimentos relativos à linguagem cinematográfica necessária 
à comunicação da narrativa.

 Caracterização da equipa de profissionais que criam a peça cinematográfica e da re-
lação entre as suas funções.

 Estudo da profissão e da abordagem dada ao projecto de design para o adaptar ao es-
pectador e ao seu mundo.

 Simultaneamente, consultam-se três especialistas quanto à sua experiencia profissio-
nal e académica: Fernando Jover Ruiz, professor de ensino superior na EGACI (Escuela Superior 
de Artes Cinematográficas de Galicia) e director fotográfico, Nuno Beato, animador e realiza-
dor de projectos de animação, e António Casimiro, director artístico que leccionou na Escola 
Superior de Teatro e Cinema. As entrevistas devem incidir em áreas de especialização dife-
rentes de modo a encontrar os elos comuns e particularidades que as caracterizam. Devem 
incluir tanto a abordagem académica como profissional do tema.

 Confrontar a informação obtida nas entrevistas com a obtida na análise literária para 
obter uma suposição objectiva, clara e sistematizada.

 Comparação entre o designer de produção e o director artístico, feita com base no 
testemunho e na opinião de teóricos e profissionais.

 Reunir e sintetizar toda a análise realizada, para passar à observação e decomposição 
de três casos de estudo que irão comprovar ou não as afirmações feitas até esta fase da in-
vestigação. Para tal, foram seleccionadas as seguintes peças:
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Fantastic Mr. Fox (2009), um exemplo de um filme de animação (stop motion), do realizador 
Wes Anderson. Foi escolhida esta peça, com uma produção relativamente recente, para ha-
ver a oportunidade de observar a utilização de tecnologias mais actuais. 

Sacrifício (1986), um exemplo de um filme de imagem real, de Andrei Tarkovski. Este filme 
tem direcção artística desenvolvida por Anna Asp e é vencedor de um prémio BAFTA e de 
quatro prémios do Festival de Cannes, entre eles o de Melhor Contribuição Artística. 

Pride and Prejudice (1995), produzida pela British Broadcasting Corporation (BBC), realiza-
da por Simon Langton e com design de produção de Gerry Scott. Trata-se de uma série de 
seis episódios destinada à televisão. Para além disto, será interessante comparar este caso 
do estudo ao anterior, já que o designer de produção Gerry Scott não gere o projecto sozi-
nha, trabalha em colaboração com vários directores artísticos.

Segue-se o organograma que esquematiza a investigação de forma sistemática:
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Figura 001
Organograma da investigação
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Assim, a investigação permitirá aprofundar conhecimentos sobre esta área específica do 
design de comunicação, sobre o método de trabalho do designer e sobre a sua formação. 
Representa um documento de análise actual para consulta em casos de análise fílmica e no 
estudo do processo de design e metodologias de trabalho usadas pelo designer, assim como 
um documento auxiliar na planificação de uma formação ou um plano de ensino nesta área 
disciplinar. 

Para o mestrando, trata-se de uma preparação teórica para uma especialização nesta área 
do design, pois permite-lhe adquirir competências necessárias tanto ao desenvolvimento de 
projectos de multimédia como cinematográficos, ou para o desenvolvimento de qualquer 
projecto no qual deva gerir a direcção artística de uma produção onde actuam diferentes 
áreas disciplinares.

A exposição do tema é feita em três grandes capítulos que organizam a temática da seguin-
te maneira:

Capítulo 1: O Processo Criativo
Neste capítulo são analisados todos os diferentes elementos que dão origem à imagem que 

transmitirá a narrativa. A imagem começa por ser tratada como uma unidade formada por 
diferentes componentes para depois dar lugar a uma análise particular de cada um destes, 
percebendo como cada um molda e transforma a comunicação da mensagem de acordo com 
os objectivos do designer. Enquanto a primeira parte do capítulo aborda a construção da 
imagem dada ao espaço cénico, a segunda parte explica de que maneira este espaço é cap-
tado pela câmara.

Capítulo 2: O Projecto Visual e de Comunicação
A pré-produção e o projecto artístico de uma peça cinemática é sempre um trabalho de 

grupo onde intervêm profissionais muito diferentes. Neste capítulo são apresentados estes 
intervenientes, a sua relação com o designer de produção e as fases do projecto nas quais 
interagem. São abordados também todos os suportes comunicativos (e seu desenvolvimen-
to) usados pelo designer para possibilitar a comunicação entre os diferentes profissionais.

Capítulo 3: Entrevistas: A Análise
Trata-se de uma síntese da informação obtida através das entrevistas realizadas. 

Capítulo 4: Designer de Produção: o Profissional
Neste capítulo complementa-se a caracterização do profissional comparando os conheci-

mentos que caracterizam a área disciplinar com as responsabilidades e funções que normal-
mente exerce, abordando a maneira como os outros profissionais vêm este designer e o que 
esperam dele. Também será analisado o próprio nome da profissão e a sua adequação à fun-
ção, segundo a opinião de vários autores.

Capítulo 5: O Designer: as Suas Obras
São desenvolvidos estudos aprofundados de três produções de diferentes tipos. Esta inves-

tigação de casos de estudo decorre com base num plano que surge a partir de toda a análise 
anterior (análise literária e consulta de especialistas). 
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Capítulo 6: Conclusão
A investigação das três peças fílmicas e suas produções irá culminar numa comprovação de 

informações. Estas serão compiladas e sintetizadas na conclusão e na obtenção de resulta-
dos finais.
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O Processo
Criativo1
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O Processo
Criativo

1.1 Introdução: 
A Sintaxe dos Vários Media 

no Papel do Designer de Produção

A função principal do designer é criar uma imagem, não pela imagem em si, mas para respon-
der a uma determinada função ou necessidade e para cumprir um determinado objectivo. 
Este capítulo pretende mostrar de que forma pode o designer construir uma imagem coesa e 
funcional de forma a provocar um efeito específico no espectador, conhecendo os diferentes 
componentes da imagem e sabendo como os trabalhar.

O projecto de design inicia-se com esta fase: a análise, a pesquisa, o nascimento do con-
ceito. Wenders descreve este primeiro momento como um paradoxo: o filme começa sempre 
com frases que decidem se as imagens terão o direito de nascer. As frases são o cabo que o 
filme tem que contornar para que as imagens possam existir. Este é o momento em que mui-
tos filmes falham, por todas as espécies de razões, permanecem fechados nos guiões que 
não são produzidos. A história do cinema mostra-se, sob este aspecto, como um iceberg do 
qual só vemos o topo, aqueles dez por cento que são os filmes concluídos, as imagens liber-
tadas (Wenders, Arte e Comunicação: A Lógica das Imagens, 1990). O  designer consegue ajudar a 
prevenir esta situação de fracasso desde o primeiro passo: ao desenvolver a análise fílmica 
de uma narrativa cinematográfica, o processo habitual de analisar a narrativa sequência por 
sequência, retirar anotações sobre os efeitos e reacções que cada momento causa no espec-
tador e estabelecer a relação entre estes efeitos e as técnicas utilizadas. Depois, durante as 
fases de pré-produção e produção, o designer deve desenvolver precisamente o processo in-
verso. Segundo Joan Costa, esta análise baseia-se na captação visual e na percepção do es-
pectador, e este é o ponto de partida para qualquer projecto de design (Costa, Diseñar para los 
Ojos, 2007).  
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1.2 A Visão
do Mundo Ficcional e 

dos Personagens

Como já foi afirmado, o efeito gerado pela imagem não é de modo algum casual. Assim, na 
fase inicial do projecto, deve existir uma especificação do objectivo, uma intenção muito 
concreta.

Segundo Joan Costa, existem dois tipos de captação visual. Quando a atenção visual é di-
fusa, ensonada, ou distraída, o olho é pura mecânica óptica, inactiva. Neste caso, o olhar é 
um alvo, uma presa fácil. Quando a atenção está activa e o olhar explora os sinais em busca 
de algo, uma informação, um dado, então o olhar é um radar. O olhar alvo é utilizado pelo 
persuasor publicitário, as capas de revista cheias de cor, as embalagens chamativas dos pro-
dutos ou as campanhas políticas. O radar, que implica olhar e fixar a atenção num ponto em 
concreto de maneira intencional, uma motivação forte. Para este olhar, são desenvolvidos 
objectos com outros propósitos, como sistemas de sinalética, documentos informativos, in-
fografias, etc. Costa identifica também a percepção relacionada com o “prazer do olho”, rela-
cionado com o sentido estético presente no individuo e reflectido na peça de comunicação, e 
encaixa este tipo de percepção no segundo tipo de olhar, o radar (Costa, Diseñar para los Ojos, 
2007). Estes dois tipos de captação por parte do espectador podem ser o ponto de partida 
para gerar imagens, é com base nesta informação que se podem tomar as decisões iniciais. O 
design de produção pode fazer mais do que seleccionar um deles: irá abordar os dois tipos de 
olhar, dependendo da intenção da peça, da sua tipologia, do público-alvo e até do momento 
em concreto, pois uma mesma peça pode tentar utilizar os dois olhares em momentos dife-
rentes, ou mesmo simultaneamente recorrendo a diferentes ferramentas. 

Gonçalves Lavrador, sem lhe dar um nome bem definido como Joan Costa, explora o con-
ceito de olhar alvo, explicando de que forma pode ser provocado e de que forma pode ser 
aproveitado pelo designer. No caso da televisão o espectador está mais distraído, mergulha-
do num ambiente que o impede de receber em toda a sua intensidade o efeito das sequên-
cias fílmicas. Isto acontece por causa de vários factores: para além do factor dispersivo que 
é a envolvente que, ao contrário daquilo que acontece numa sala de cinema, promove ao es-
pectador mais estímulos visuais e auditivos que alternam com o seu foco de atenção, o autor 
refere as dimensões do ecrã como outro aspecto capital. Este pequeno ecrã impede o alarga-
mento da visão a uma superfície maior, alcançável pelo olho humano, obrigando-o a limitar-
se a uma área que ele próprio sente reduzida e exige-lhe um constante ajustamento da per-
cepção a um mundo de pequenas dimensões. Daqui surge uma monotonia, uma imobilidade 
e um esforço perceptivo, um convite latente à indiferença e até ao tédio (Lavrador, Justificação 
Estética do Cinema, 1974). Almeida também faz uma associação entre a televisão e o significado 
de olhar alvo. Segundo o autor, a maior parte das investigações psicológicas sobre a audiên-
cia televisiva tendem a defini-la como um tipo de recepção intimo, que se diferencia da inti-
midade crítica da leitura por assumir o aspecto de uma aceitação passiva, de uma forma de 
hipnose: este meio de comunicação pode determinar os gostos do público sem necessidade 
de adequar-se a eles; adequa-se sim a uma lei de oferta e procura, em relação a anunciantes 

Coerência e Intenção da Imagem Global da Narrativa
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e patrocinadores (Almeida, Cinema Documental, 1982). Esta análise de Almeida parece inconse-
quente, ou de contrário não se justificariam muitos dos fracassos televisivos existentes. Os 
próprios patrocinadores nunca se podem aventurar numa oferta que lhe custará enormes in-
vestimentos sem fazer antes um estudo minucioso ao público e às audiências.

Então, Lavrador levanta uma questão: ao tomar consciência deste problema, deve a televi-
são resumir-se às propriedades “magnéticas” das peças fílmicas? Isto significa, apostar em 
conteúdos mais relacionados com a estimulação visual e que exijam menor atenção da parte 
do espectador? Concentrar os conteúdos televisivos no olhar alvo de Joan Costa e procurar 
outros meios de comunicação para atingir o olhar radar? Segundo Lavrador, podemos evitar 
esta limitação dada à televisão através de profissionais que saibam como controlar o inte-
resse do espectador, e ainda com uma educação do próprio público no sentido de promover 
espírito crítico (Lavrador, Justificação Estética do Cinema, 1974). Ou seja, trabalhar as ferramentas 
de criação de imagem de forma controlada e eficaz.

Estas ferramentas ou técnicas utilizadas na televisão são, na maioria dos casos, as mesmas 
utilizadas para o cinema, os spots publicitários, animações e outros clips de vídeo: as suas 
potencialidades são ilimitadas. O designer deve analisar a mensagem e trabalhar a melhor 
maneira de a transmitir, ou seja, o efeito que deve causar e a reacção desejada no espec-
tador, e partir de uma investigação intensiva de modo a compilar técnicas e métodos que o 
ajudem a encontrar estes resultados. Um exemplo de uma técnica que é usada para tal é o 
controlo do tempo: Joan Costa chama a atenção ao tempo que o olhar demora a receber uma 
mensagem dita “imediata”. Este tempo será mais curto se a mensagem estiver mais concen-
trada em imagens, e mais longo se for uma mensagem sequencial como um texto, uma ban-
da desenhada ou um audiovisual (Costa, Diseñar para los Ojos, 2007). O designer pode provocar 
uma recepção rápida se pretender atingir o olhar alvo ou uma recepção que exija mais tempo 
se pretender chamar a atenção de um olhar radar. Estas ferramentas serão exploradas mais 
minuciosamente, ao longo deste capítulo. 

 
O olhar alvo também é utilizado quando se introduzem símbolos na peça, quando o designer 

fala ao subconsciente do espectador. Segundo Joan Costa, aquilo que realmente comunica é o 
significado, e para comunicar um significado o designer usa signos ou símbolos, que têm a 
capacidade de significar algo que está ausente na mensagem. Os símbolos são, então, um 
mediador entre o significado e o receptor, transportam informação e fazem com que algo au-
sente na mensagem se torne presente na memória do receptor. O significado, por sua vez, 
não está só presente na mensagem, também está potencialmente presente nos esquemas 
mentais do individuo. Quando o individuo identifica imagens de rostos humanos ou formas 
de animais nas nuvens, isto não é, naturalmente uma mensagem transmitida pelas nuvens. 
O receptor recolhe estas formas como “estímulos” aos seus esquemas mentais e aos signifi-
cados presentes na sua memória (Costa, Diseñar para los Ojos, 2007). A esta resposta, difusa e 
incompleta, por parte do espectador, Geada chama efeito de ficção. Este efeito é causado 
por qualquer imagem que desperte no espectador uma resposta cultural, simultaneamente 
individual e enraizada no imaginário colectivo de uma sociedade, numa dada época. É tam-
bém caracterizado pela apetência inevitável de outras imagens, sons ou textos que lhe con-
ferem diversas e imprevisíveis linhas de fuga (Geada, O Cinema Espectáculo, 1987). A utilização 
da cor no cinema é um bom exemplo da aplicação deste conhecimento. Uma cor é seleccio-
nada para determinada função com base na realidade do espectador, mas isto não quer dizer 
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que a utilização da cor tenha que ser feita de maneira realista. A intenção expressiva ou co-
municativa do designer faz com que este escolha uma cor dependendo da aprendizagem que 
o receptor faz do mundo real. Assim, a cor é considerada um elemento icónico ou simbólico, 
parte de um sistema gráfico, sendo que a percepção gráfica e a percepção do mundo real são 
coisas diferentes na sua essência. 

 
Na obra estudada deste autor, Dillon chama a atenção para um detalhe que deve estar pre-

sente no método de trabalho do designer como um dos objectivos principais do seu projecto, 
sob pena de perder a coesão, seja qual for a peça fílmica projectada: a obtenção do realismo 
da narrativa (Dillon, The Solaris Effect, 2006). Dillon cita os autores Thomas Elsaesser e Warren 
Buckland, que analisam a animação digital de Spielberg em filmes como Jurassic Park e The 
Lost World, e evocam um conceito criado anteriormente por Richard Allen: decepção senso-
rial. Nestes filmes, o espectador vê coisas que não existem, mas não é por isso que começa 
a acreditar nelas. O objectivo do profissional que cria estas imagens é fazer com que o es-
pectador as veja como reais dentro da própria narrativa, uma história que ganha o poder de 
o absorver e tornar-se o seu “mundo real” durante o espaço de tempo que dura a peça fílmi-
ca. Pretende-se obter realismo, de acordo coma definição que Elsaesser e Buckland dão ao 
termo neste contexto: realismo é mais do que um efeito de posicionamento do espectador 
dentro de uma relação imaginária com a imagem, é também um posicionamento que cria a 
sensação de que o espaço e a diegeses do filme estão unificados e harmoniosos. A decepção 
sensorial é o que ocorre quando o objectivo não é atingido e o realismo não é conseguido, 
especialmente no que toca ao trabalho dos efeitos especiais. Segundo os autores deste livro, 
efeitos especiais de melhor qualidade reduzem a probabilidade de existir esta descrença por 
parte do espectador (Elsaesser, Buckland, Studying Contemporary American Film, 2002). No entan-
to, Dillon afirma que a decepção sensorial se pode verificar tanto nos efeitos realizados com 
métodos ditos “tradicionais” como na teoricamente mais aperfeiçoada animação digital, e dá 
como exemplo o personagem principal de E.T. de Spielberg (1982), um extraterrestre criado 
a partir de uma marioneta e, mais tarde (2002), recreado digitalmente. Segundo este autor, 
apenas o conhecimento prévio que o espectador tem de que aquela personagem não existe, 
é suficiente para causar a decepção sensorial (Dillon, The Solaris Effect, 2006).

Actualmente, o espectador convive diariamente com efeitos especiais de grande qualidade 
que se encontram camuflados no meio de imagens verdadeiras. Independentemente de se 
estes efeitos são os responsáveis ou não por uma decepção sensorial (para isso contribuem 
vários factores para além do próprio efeito especial, entre eles o próprio argumento e a dis-
tribuição ao público-alvo correcto do projecto) , o espectador não vai aceitar que lhe sejam 
apresentados efeitos especiais de menor qualidade, a menos que isto seja feito de forma 
consciente, por exemplo, com intenções irónicas ou cómicas. Para evitar este problema, a 
intenção de design deve sempre tentar atingir o nível de realismo descrito por Geada, espe-
cialmente para o cinema espectáculo: o trabalho primordial do cinema espectáculo consiste 
justamente em apagar todos os sinais do seu trabalho, em diluir todas as marcas da enuncia-
ção do discurso fílmico, como se o próprio mundo estivesse ali diante dos nossos olhos fa-
lando e discorrendo por si mesmo. A ambição do espectáculo é atingir o grau zero da escrita 
cinematográfica, esquecer e fazer esquecer que outros olhos, antes dos do espectador, orga-
nizaram e desfrutaram do filme (Geada, O Cinema Espectáculo, 1987). 
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O primeiro objectivo emotivo de uma peça fílmica é criar um ambiente ou ambiência. A es-
trutura da peça procura aumentar as hipóteses de evocar emoções no espectador, criando 
antes de mais uma predisposição para as experienciar. Isso, segundo Smith, é o ambiente: 
uma orientação emocional que se procura manter durante todo o filme, que é composta por 
breves e intensos estímulos que orientam o espectador para interpretar emocionalmente o 
seu envolvente (Smith, Film Structure and the Emotion System, 2003). Cunningham define o con-
ceito de ambiente como um sentimento ou emoção que prevalece durante a experiencia do 
espectador: uma definição que comparada à de Smith se revela mais exterior ao projecto, 
como se analisasse a ambiência desde o ponto de vista do espectador enquanto Smith a ana-
lisa desde a perspectiva de quem a constrói (Cunningham, The Magic Garment: Principles of Cos-
tume Design, 1994). 

No entanto, para suster um ambiente, o espectador deve experienciar momentos ocasio-
nais de uma emoção mais marcante, momentos breves e periódicos. Assim, num filme, o am-
biente e a emoção sustentam-se simultaneamente (Smith, Film Structure and the Emotion System, 
2003).

A ambiência pode ser criada segundo uma indicação compreendida na própria narrativa ou 
imposta pelo realizador. Pode provocar diferentes tipos de emoções ou sentimentos no es-
pectador: melancolia, alegria, terror, humor... Isto é impresso nos figurinos, no estilo, nas 
paletes de cores, texturas e escalas. Em alguns casos, o ambiente muda ao longo do filme, 
noutros prevalece (Cunningham, The Magic Garment: Principles of Costume Design, 1994). Por vezes 
o próprio estado emocional do personagem pode justificar a aplicação de determinada am-
biência, a criação de distorções ou estilizações no entorno físico. Tashiro desenvolve esta op-
ção, dando o exemplo do filme Red Desert (1964), de Antonioni, onde a condição neurótica 
de uma personagem motiva a experimentação estilística do filme, recorrendo a deformações 
e aberrações (Tashiro, Pretty Pictures: Production Design and the History Film, 1998). 

Para materializar determinado ambiente numa imagem é necessário recorrer a determina-
das opções do ponto de vista gráfico que se especificarão de seguida. É portanto necessário 
que sejam tomadas decisões concretas quanto à aparência estética da peça para cada uma 
das ambiências pretendidas, unidas por uma estética geral. Esta é uma das primeiras deci-
sões que são tomadas ao iniciar uma produção. Preston chama a isto a estética da peça, a 
“aura” que permanece presente ao longo de toda o seu desenvolvimento. Este tipo de ima-
gem fica definido à partida, quando o designer de produção mostra ao realizador ideias, su-
gestões, obras já feitas por outros autores, exemplos de artistas ou de peças icónicas que 
representem algum género fílmico ou época específica: material visual (Preston, What na Art 
Director Does, 1994). Seguindo a definição de estética de uma peça fílmica feita por Preston e 
comparando-a com as definições de ambiente ou ambiência já apresentadas, conclui-se que, 
neste caso específico, a estética assemelha-se a uma ambiência generalizada presente em 
toda a peça. 

As opções gráficas que o designer pode tomar nesta fase são baseadas no conjunto de fer-
ramentas que incluem, por exemplo, as expressões faciais, o movimento das figuras, o diá-
logo, a expressão e tom vocal, o uso do som e da música, a iluminação, o ponto de vista ou 

Estética e Ambiência
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perspectiva, ângulos, distâncias, os acessórios, os cenários, os figurinos, etc. Estas são as 
ferramentas a que se recorre para criar os ambientes e as emoções (Smith, Film Structure and 
the Emotion System, 2003). Por vezes, a decisão necessária para dar uma estética bem definida 
à peça pode ser algo tão simples como optar por nunca usar a cor vermelha (Preston, What na 
Art Director Does, 1994). Mas o filme não depende só disto: tal como foi constatado anterior-
mente, em qualquer tipo de comunicação há uma considerável variedade de factores que de-
pendem do espectador e das suas interpretações pessoais. Isto faz com que alguns detalhes 
da peça fílmica possam ser percepcionados por um espectador enquanto escapam à atenção 
de outro. Aquilo que se pretende com estas ferramentas é activar a rede de associações de 
emoções do espectador. Este não precisa de estar consciente destas associações, basta que 
criem um baixo nível de emoção para que surja essa predisposição necessária: a ambiência.

O ambiente generalizado que é impresso ao filme ou à peça audiovisual pode ser influen-
ciado por muitos factores para além dos já mencionados por Cunningham ou Tashiro. No 
caso dos mencionados por Carrick, factores que não dependem da narrativa nem dos perso-
nagens, mas que estão presentes no próprio designer e na sua formação. Assim, o ambiente 
de qualquer filme analisado pode estar intimamente ligado ao estilo seguido pelo director 
artístico ou designer de produção, à escola em que este estilo se inscreve e às característi-
cas históricas que a identificam. Os directores artísticos destas escolas eram, quase sempre, 
pintores ou artistas plásticos. Apenas com a chegada da dita “escola realista” passaram a ser 
preferidos arquitectos ou até mesmo sociólogos (Carrick, Designing for Films, s.d.).

Carrick apresenta as três escolas que considera serem as principais influências desta acti-
vidade. A escola americana, ou a Espectacular, deriva do cinema italiano anterior à primeira 
grande guerra. Nesta, tudo é sacrificado pelo esplendor e ao protagonismo do personagem 
principal, e mesmo a decoração ou dramatização dos cenários é feita para que o espectador 
esqueça por completo “as realidades da vida”. A escola alemã, ou a Imaginativa, é posterior 
à primeira grande guerra. Mostra um tratamento mais lírico, uma preocupação pelo lado psi-
cológico do drama, e teve um efeito revolucionário no desenvolvimento do design. Surgiu em 
seguimento ao filme The Cabinet of Dr. Caligari, de Robert Wiene, que lançou o expressionis-
mo alemão no cinema. A terceira escola, a Realista, é a mais recente. Só veio a ser reconhe-
cida quando os russos a adoptaram para filmes políticos ou propaganda. Apesar de ter sido 
muito estimulada em Inglaterra através de documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, 
foi em França que teve maior sucesso. Traduz-se numa apreciação inconsciente dos factos 
mais banais que ocorrem no dia-a-dia das pessoas comuns (Carrick, Designing for Films, s.d.). 

Claro que estas escolas descritas por Carrick já pouco se aplicam à actualidade, a não ser 
em projectos que se façam propositadamente com influencias destas épocas. No entanto, é 
um exemplo que mostra claramente de que forma a formação do designer é primordial na 
definição de toda a estética, todo o ambiente e portanto de todo o produto final. No entan-
to, Carrick recomenda ao profissional afastar-se das tendências estéticas que possam surgir 
da sua formação e procurar manter um método de trabalho próprio. Cada peça fílmica é úni-
ca em objectivos, público-alvo e mensagens, pelo que deve ter um estilo próprio, sem o qual 
nunca poderia ser entendida da mesma maneira (Carrick, Designing for Films, s.d.).
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A subjectividade que implica a relação de um filme com uma escola ou com uma corrente 
artística é comparável à da relação de um filme com um género cinematográfico. São muitos 
os autores que estudam e teorizam sobre este tema: a questão é se um determinado género 
ou corrente artística pode limitar de alguma forma a criação artística ou se se pode revelar 
artisticamente benéfica. 

Para as audiências, o género é um factor de diferenciação, uma promessa de que deter-
minado filme lhe irá proporcionar um tipo de experiência que já antecipa. Para os profissio-
nais, a categorização do filme permite-lhe ficar organizado historicamente de modo a facili-
tar investigações. Ao desenvolver uma solução de estética para uma peça, é aconselhável ao  
designer que procure soluções a problemas semelhantes em peças do mesmo género, até 
por uma questão de compromisso com o público-alvo (Langford, Film Genre Hollywood and 
Beyond, 2006). Isto é uma técnica de investigação que é usada em qualquer tipo de projecto de 
design, deixando sempre a possibilidade ao designer de se afastar daquilo que o seu público 
espera para encontrar soluções inovadoras e surpreendentes, o que se pode revelar benéfico 
em determinados casos. Actualmente, os filmes podem apresentar uma mistura de caracte-
rísticas de géneros e correntes diferentes, de maneira que a própria prevalência dos géneros 
é posta em causa. Langford questiona-se precisamente sobre a necessidade dos géneros e 
mostra-se um defensor da importância dos mesmos, referindo que o género é muitas vezes 
responsável por criar novos símbolos e significados culturais e, muitas vezes, por dar origem 
a novas e características técnicas de produção de filmes.
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O cenário é um espaço que conta uma história: este projecto é o que Preston considera o ver-
dadeiro teste às habilidades do designer (Preston, What na Art Director Does, 1994). Apesar de, 
visualmente, ter tanta importância como um figurino ou um adereço, a complexidade de um 
projecto de cenografia - (ou “cenografia cinematográfica”, como lhe chama Gorostiza, para 
a diferenciar da feita para teatro, porque apesar de partirem do mesmo conceito geral, são 
feitas para responder a linguagens e métodos de visualização totalmente diferentes (Gorosti-
za, La Arquitectura de los Sueños, 2001)) - colocam-no, como iremos ver ao longo da investigação, 
numa posição predominante. 

Os cenários oferecem ou sugerem o fundo adequado para a acção. A sua qualidade e valor 
artístico medem-se consoante o seu nível de adequação à narrativa. Assim, não deve sem-
pre ser esteticamente atractivo, deve simular correctamente cada ambiente da narrativa. 
Normalmente, todos os cenários são projectados pela mesma pessoa, comparando-os entre 
si, para que o conjunto responda à estética e ambiência global da peça (Wade, Designing for 
TV, 1954). Esta responsabilidade atribuída a uma única pessoa tem outra justificação que se 
prende com a relação entre o projecto do cenário e os outros projectos: as cores do cenário 
irão interagir com as cores dos figurinos e a decoração irá fazer uma caracterização indirec-
ta dos personagens.

O cenário é uma combinação de narrativa, estilo, expressão artística individual e técnica. 
Um projecto de um cenário implica uma lista completa com todas as partes do cenário e suas 
articulações, uma lista e plano de utilização de todos os elementos de mobiliário, revesti-
mentos ou plataformas, e uma lista com a indicação de todos os detalhes de objectos e ele-
mentos decorativos (Wade, Designing for TV, 1954). Deve incluir um estudo de cor, da sua cono-
tação simbólica e do seu valor estético. O designer deve saber transportar as linhas e formas 
das ilustrações para o espaço, explorando a sensualidade da curva ou a agressividade dos 
ângulos agudos (Preston, What na Art Director Does, 1994). Tal como acontece com os arquitec-
tos, o trabalho do designer de produção não termina ao acabar os desenhos e especificações 
técnicas: ele supervisiona construções e instalações, e todos os trabalhos relacionados com 
os cenários (Wade, Designing for TV, 1954).

Wade sugere uma divisão em tipologias baseada na função dos cenários, sendo que o mé-
todo de projecto é sempre muito similar:

Cenários de utilidade: são normalmente usados em televisão, para programas jornalísti-
cos, programas musicais, apresentações meteorológicas, comentários políticos, etc. Apesar 
de serem construídos como cenários, não o são no verdadeiro significado da palavra: este 
cenário não pretende simular o local de trabalho e a ambiência habitual onde se desloca o 
jornalista, é apenas uma representação dada à sua utilidade (Wade, Designing for TV, 1954).

Cenário representativo: são os cenários criados para as narrativas de carácter ficcional, 
como séries, telenovelas, filmes, espectáculos de dança ou teatro, programas de carácter in-
fantil ou a maioria dos spots publicitários. Simulam um local real e interagem com a história 
da narrativa para dar expressão à mensagem e às personagens (Wade, Designing for TV, 1954).

Cenários, Adereços e Figurinos
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Cenários abstractos ou estilizados: são usados esporadicamente em, por exemplo, algum 
spot publicitário ou clip musical. São, tal como o nome indica, de carácter abstracto e não 
representativo, têm a comunicação da emoção e ambiência como principal objectivo (Wade, 
Designing for TV, 1954).

Embora as fases de projecto sejam sempre similares em todos os tipos, a investigação as-
senta em pontos diferentes e tem sempre complexidades diferentes. Normalmente, esta in-
vestigação revela-se principalmente na decoração e adereços do espaço. Este é o trabalho de 
decorar, adornar e colocar adereços: consiste basicamente em acrescentar objectos ou ele-
mentos a um espaço já construído para modificar o seu aspecto físico sem os modificar subs-
tancialmente. De facto, um mesmo espaço admite várias decorações diferentes. A decoração 
não cria os espaços, actua sobre estes para os transformar, por isso Gorostiza considera que 
é um erro relacionar a decoração com a cenografia, cuja finalidade principal é a criação de 
espaços que estão no cenário teatral ou que aparecem no ecrã cinematográfico (Gorostiza, La 
Arquitectura de los Sueños, 2001). No entanto, a criação do espaço é indissociável da sua função 
(a função que a narrativa lhe atribui) e, portanto, da sua decoração: é um único projecto que, 
em determinado momento, se divide entre duas áreas disciplinares que se complementam. 

Wade relaciona as duas áreas disciplinares, mostrando como as habilidades e conhecimen-
tos do designer podem dar a um cenário a capacidade para se libertar de padrões rígidos. O 
exemplo dado (Figura 002) é um projecto de Lee Aronsohn: a unidade principal ou estrutural 
do cenário, quando invertida, pode ser usada para criar espaços completamente diferentes, 
dependendo do trabalho decorativo (Wade, Designing for TV, 1954). Isto permite um maior con-
trolo de custos e uma aplicação dos princípios do design sustentável. O mesmo efeito pode-
ria ser obtido ao projectar um cenário, por exemplo, baseado num sistema de módulos cuja 
distribuição ou articulação possa ser alterada para formar composições diferentes.

Figura 002
Cenário reversível
(Wade, Designing for TV, 1954)
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Em relação aos figurinos, estes têm duas funções base: definir a personagem visualmen-
te e materializar a visão do realizador, a narrativa, o ambiente pretendido (Cunningham, The 
Magic Garment: Principles of Costume Design, 1994). É portanto um dos pilares que definem toda 
a imagem global da peça fílmica. 

O figurino deve comunicar com o subconsciente do espectador, ajudando-o a identificar 
características da personagem mesmo antes de existir diálogo. É muito importante para di-
ferenciar os personagens e, assim, fazer o espectador compreender melhor a acção. Deve 
também posicionar a personagem no seu tempo e espaço, a sua personalidade e segundo 
as mudanças que sofre no decorrer da narrativa (Cunningham, The Magic Garment: Principles of 
Costume Design, 1994). Cunningham desenvolve cada uma destas potencialidades comunicati-
vas do figurino de forma exaustiva:

Tempo e Espaço:  o figurino permite saber quando e onde viveu o personagem. Em função 
disto, também podem ser espelhados neste o seu grupo social, estabelecer o seu género, fa-
cha etária, etnia, origem, estilo de vida, ocupação e situação económica. Pode até mesmo 
mostrar conflitos da própria personagem com a sua própria condição (Cunningham, The Magic 
Garment: Principles of Costume Design, 1994).

Personalidade: o figurino ajuda o actor a expor a personalidade da personagem. O corte, 
a cor, o tamanho, a silhueta, os acessórios... todos estes detalhes podem dizer algo sobre o 
personagem. O estilo, por exemplo, é o modo como o designer interpreta o conceito. Segun-
do Cunningham, pode diferir entre realista e estilizado: o realista pretende imitar fielmen-
te a realidade e o estilizado afasta-se desta de maneira obvia. A cor é organizada atribuindo 
uma paleta definida a cada personagem. Para além de transmitir sentimentos, tem um papel 
muito importante para destacar personagens ou formar grupos, por isso devem ser pensadas 
como um conjunto as cores de todas personagens presentes num mesmo plano. A escala, ta-
manho, formas e silhuetas podem ser exagerados. O tamanho de um objecto em relação a 
outro define o destaque que recebe, garantindo efeitos de humor ou terror. Todos os tecidos 
têm uma textura visual e táctil, e estas dão informação sobre as personagens a nível indivi-
dual ou colectivo. São muito úteis para marcar comparações entre estas (Cunningham, The Ma-
gic Garment: Principles of Costume Design, 1994).

Mudanças: mudar o figurino é uma das maneiras mais fáceis de comunicar uma mudan-
ça da personagem, uma alteração da narrativa. Estas mudanças podem ser muito subtis: o 
abrir de uma camisa, o desaparecer de uma gravata, uma mudança de sapatos, etc (Cunnin-
gham, The Magic Garment: Principles of Costume Design, 1994).

Lorenzo Mancianti destaca alguns conhecimentos que o designer deve portar e que, quan-
do combinados com as bases referidas por Cunningham, podem ser a chave para um bom 
projecto de figurinos. Citado por Parillaud, refere que o designer deve recrear traços da vida 
quotidiana e tentar reproduzir artificialmente os efeitos do tempo: a sujidade, o efeito de 
desgaste do sol, a perca do brilho consequência das lavagens... Deve saber reproduzir traços 
de transpiração, nódoas de terra, de sangue ou do contacto com a erva. Em suma, é necessá-
rio imaginar as situações pelas quais o figurino passou, as vivência da personagem enquan-
to o usava. A dificuldade está em encontrar a dose exacta do efeito pretendido, nem a mais 
nem a menos. O tempo muda as cores dos tecidos, por isso deve-se intervir artificialmente 
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sobre estes nesse sentido. Os metais exigem um trabalho manual intenso: depois de ligar as 
peças, é lhes dado o aspecto dourado ou prateado, luxuoso ou antigo (Parillaud, Je Veux Faire 
du Cinéma, 2002).

Através de todos estes pequenos detalhes, o designer cria a personagem. E, por vezes, o 
projecto de design torna-se tão particular que influencia o próprio actor. Susana Correia dá 
Travis Branton como exemplo, o designer que para além de vestir a actriz Marlene Dietrich, 
chegou a alterar o seu regime alimentar e a sua expressão corporal de maneira a modelar a 
personagem. As “estrelas de cinema” ganham o poder de provocar imitações e criar tendên-
cias entre os espectadores, muitas vezes partindo do seu figurino, de um acessório especial, 
um penteado ou um detalhe de maquilhagem. O corpo da personagem acaba por tornar-se 
um espelho do próprio espectador, tornando-o num consumidor e levando-o a praticar o 
“imito, para ser eu mesmo”. Travis Branton falava do poder das roupas que são usadas para 
contar uma história, e promovia o uso da teatralidade do figurino em lugar de a tentar dis-
simular. Assim nascem “roupas-icone”, pontos de exclamação visuais (Correia, Marlene Dietrich 
e Travis Banton, 2003).



20

Os seres humanos têm uma resposta natural à luz, ao movimento e à cor. Em consequên-
cia, simples valores de luz e sombra dados a uma imagem podem gerar sensações de triste-
za, felicidade ou medo. Quando se faz um projecto de luz para uma peça cinematográfica, 
sabe-se que quando bem planeado e bem executado pode definir todo o sucesso visual da 
peça (Thompson, Grammar of the Shot, 1998). Em muitas situações, basta um projector ou um re-
flector bem posicionado para dar vida a um plano. Mesmo em produções de grande escala, 
a imaginação e a pré-visualização podem dar a um foco de luz uma grande relevância. É uma 
questão de conhecer o objectivo, saber que efeito se procura e conhecer as soluções que se 
podem dar aos problemas que vão surgindo (Millerson, Video Production Handbook, 2008).

Millerson destasca cinco características pelas quais se pode caracterizar a luz e das quais 
dependem todos os efeitos obtidos. Estas são: a intensidade (que afecta a exposição), a 
qualidade (que a define como mais dura ou mais difusa, tornando a imagem mais forte ou 
mais suave), o contraste (relativo à comparação entre o brilho dos espaços de luz e a ausên-
cia deste nos espaços de sombra), a direcção (que afecta a aparência do sujeito e a narrativa) 
e a cor (que pode diferir em tonalidade, saturação e luminosidade) (Millerson, Video Production 
Handbook, 2008). Thompson também trata as cinco características da luz, mas descrevendo-as 
com maior detalhe:

Luz enquanto Energia: é essencial analisar a luz na sua relação com o sujeito. Esta só será 
visível ao ser reflectida, pelo que é vital saber de que forma a luz vai modificar o objecto e de 
que forma o objecto vai modificar a visualização da luz (Thompson, Grammar of the Shot, 1998). 
Esta característica é equivalente à direcção da luz, tratada por Millerson, que pode modificar 
a volumetria do objecto.

Temperatura de Cor: a temperatura da luz pode ser medida em graus Kelvin, e a sua tem-
peratura está relacionada com a sua cor. As medições mais mencionadas normalmente são 
3200º (graus da luz artificial comum, amarela e incandescente) e 5600º (graus referentes 
à luz natural emitida pelo sol, branca, florescente). Quanto mais alta a temperatura, mais 
“azulada” ou “fria” é a luz. A importância da temperatura de cor vai para além do aspecto 
visual do plano: a captação física da imagem depende desta temperatura, as câmaras devem 
ser reguladas de acordo com este valor (Thompson, Grammar of the Shot, 1998). No entanto, é 
possível que 2 ou mais luzes tenham a mesma temperatura de cor, mas os resultados fotográ-
ficos obtidos sejam diferentes. Para que uma mesma temperatura de luz resulte em soluções 
luminosas distintas, contribuem muitos factores: no caso de iluminação natural, o ângulo do 
sol ou as condições climatéricas, e no caso de artificial, a idade das lâmpadas, a voltagem ou 
os reflectores. Estes factores alteram o efeito fotográfico. Algumas alterações podem ainda 
ser corrigidas em pós-produção, mas é preferível corrigir a temperatura de cor fazendo alte-
rações na fonte de luz ou na câmara (Cinematographer’s Film Guide, 2000).

Luz
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Quantidade de Luz: está relacionada com a exposição dada. Se for dada demasiada luz ao 
sujeito, ocorre um excesso de exposição e a imagem captada pela câmara pode ficar queima-
da. Se for aplicada pouca luz, a imagem ficara pouco exposta e demasiado escura. Esta ca-
racterística também é alterada consoante o tipo de câmara, a sua sensibilidade e a abertura 
do diafragma (Thompson, Grammar of the Shot, 1998). É equivalente à característica “intensida-
de” de Millerson.

Qualidade da Luz: a luz que ilumina os actores e cenários pode ser mais forte ou dura, 
ou mais fraca ou difusa. A qualidade verifica-se através da quantidade e da intensidade das 
sombras geradas: a luz difusa é multidireccional, pelo que provoca menos sombras e mais 
graduais, menos incidentes (Thompson, Grammar of the Shot, 1998).

Contraste: é a diferença relativa entre as zonas de luz e sombra do plano. Uma imagem com 
muito contraste é uma imagem com zonas muito escuras e muito claras no mesmo plano, de-
lineadas de maneira bem definida. Normalmente, o objectivo é ter um contraste harmonioso, 
uma boa representação do claro, do escuro e dos tons médios. Um contraste brusco é utiliza-
do para comunicar situações dramáticas ou de suspense. Enquanto um menor contraste cria 
imagens mais abertas, mais claras e mais “amigáveis” (o designado High-Key), um maior con-
traste é utilizado para comunicar tensão psicológica, situações dramáticas ou de suspense
(Low-Key) (Thompson, Grammar of the Shot, 1998). A comparação e contraste entre estas duas si-
tuações estão exemplificados na Figura 003.

Figura 003
Low-key e High-key
(Chicago, Marshall, 2002)
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Estas características podem ser modificadas, trabalhadas e conjugadas para criar diferen-
tes efeitos.  Embora o número de possibilidades de modificação da imagem por meio da luz 
seja tão grande como a criatividade do designer e a capacidade das tecnologias o permi-
tir, existe um método que os especialista consideram o “método tradicional”, aquele a que 
Thompson chama o método dos três pontos. Este é caracterizado por uma base de três fo-
cos de luz:

A Key Light, ou luz principal
É uma luz principal direccionada para o rosto do personagem, com um ligeiro ângulo de 

cima para baixo para que dê uma modelação suave ao nariz. Normalmente tenta simular a 
luminosidade de um dia de sol aproximadamente às 10 horas. Promove definição à figura, re-
vela-a. Se esta luz for colocada directamente em cima do personagem, dar-lhe-á uma aparên-
cia subjugada. Se for colocada no sentido oposto, de baixo para cima, os olhos do persona-
gem têm tendência a desaparecer numa zona de sombra: se esta luz for especialmente dura, 
dá uma intensidade dramática muito forte ao plano. A Key Light pode ser provocada de mui-
tas maneiras diferentes, mas seja qual for a forma dada a esta luz, o seu efeito tem de estar 
de acordo com a narrativa. Embora a intenção seja, habitualmente, dar expressão e volume 
ao rosto do personagem, a narrativa pode alterar esta máxima: se o objectivo for direccionar 
a atenção do espectador para outro personagem presente no plano ou para o cenário, pode 
fazer sentido reduzir a expressão do personagem e “planificar” as suas feições (Sawicki, Fil-
ming the Fantastic, 2007). Thompson chama a atenção para a incidência desta luz: como é mui-
to direccional é fácil de controlar, deve ser aproveitada para controlar a quantidade e inten-
sidade de sombras, ou para criar luzes motivadas, ou seja, luzes cuja fonte é explicada pela 
própria narrativa (Thompson, Grammar of the Shot, 1998).

A Fill Light ou luz de enchimento
É uma luz secundária cujo foco se coloca habitualmente junto à câmara. Serve para “en-

cher” as sombras criadas pela Key Light, para que não fiquem tão pronunciadas. Sawicki fala 
de uma relação máxima de 3:1, entre a intensidade da Key light e a da Fill Light, que costuma 
ser estipulada por muitos fotógrafos, no entanto não está de acordo com esta relação e re-
fere que se a narrativa assim o justificar, pode até ser criada uma igualdade de intensidade. 
Há directores de fotografia que utilizam luzes de cores para esta função, sendo que as mais 
habituais são o amarelo e o azul, para aquecer ou arrefecer visualmente o ambiente criado 
(Sawicki, Filming the Fantastic, 2007). 

A Backlight ou contraluz
Esta luz é colocada de forma a incidir por trás do personagem, iluminando especificamente 

o cenário, sem que o foco de luz fique visível no plano. A sua função é isolar o personagem 
do plano de fundo, separar o sujeito do cenário, dar-lhe volume e criar vários planos de fun-
do (Sawicki, Filming the Fantastic, 2007). 

Estes três tipos de luz combinados influenciam drasticamente a comunicação da mensagem 
e da narrativa e, como se pode verificar na Figura 004, diferentes decisões em relação a estas 
podem provocar, numa imagem semelhante, um resultado gráfico totalmente diferente. Nes-
te filme, opta-se por filmar um único plano da personagem principal, embora de longa dura-
ção, e fazer uma mudança progressiva e lenta da iluminação sem nunca interromper o plano. 
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Quando o plano começa a luz é utilizada como parte da narrativa: os pontos de luz colorida 
reflectidos no vidro mostram o movimento dos carros da polícia observados pela criança 
(garantem a continuidade espacial). À medida que o tempo vai decorrendo, a Fill Light vai 
sendo atenuada e desaparecendo, tornando a iluminação do seu rosto cada vez menos di-
fusa e mais incidente. Combinado com a transformação da expressão do rosto da persona-
gem, tal transmite o amadurecimento de ideias que ocorre no seu interior. Para além disto, a 
mudança de luz é tão notória que transmite uma passagem do dia para a noite, comunican-
do um salto no tempo equivalente ao que poderia ser transmitido por um corte progressivo.

Para além deste, há vários tipos de iluminação que são considerados tradicionais e fre-
quentemente utilizados, embora permitam sempre alterações e adaptações que ficam ao cri-
tério de opções criativas e comunicativas. Um exemplo é o efeito silhueta: uma luz única que 
ilumina o cenário, fazendo com que a personagem em primeiro plano fique toda em sombra 
e apenas o seu contorno, em contraste com o plano de fundo, seja visível. Normalmente uma 
Back Light não é suficiente para criar um efeito silhueta: também é necessária uma luz colo-
cada atrás do personagem direccionada para a câmara (Thompson, Grammar of the Shot, 1998).

Figura 004
Método dos 3 pontos
(Le Hérisson, Achache, 2009)
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Outro exemplo de um tipo de iluminação normalmente usado é a luz prática. Trata-se de 
uma luz motivada, mas cujo foco deve aparecer no plano. Este tipo é útil quando se preten-
de criar um ambiente mais quente ou íntimo, ou justificar uma luz com cor. A Figura 005 é um 
bom exemplo: o pequeno candeeiro justifica a luz prática, “fechando” o ambiente, tornan-
do-o mais acolhedor. É também perceptível que esta luz pontual não é brilhante o suficiente 
para iluminar a personagem: é apenas representativa. Assim, é necessário um foco de luz ex-
terior ao plano que simule a luz do pequeno candeeiro (Thompson, Grammar of the Shot, 1998).

Há também luzes utilizadas sem que se procure nenhuma explicação realista para a sua 
existência. Estas luzes não são uma extensão do real (vertente naturalista) nem uma metá-
fora da razão (vertente simbolista) mas o produto da paixão pelo espectáculo. São momen-
tos de teatralidade nos quais a estética se sobrepõe ao sentido e à lógica da narrativa, muito 
presentes, por exemplo, nos musicais (Geada, O Cinema Espectáculo, 1987).

Figura 005
Luz prática
(Le Hérisson, Achache, 2009)
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Os elementos gráficos presentes numa peça fílmica representam um projecto de design de 
comunicação e design gráfico de grande complexidade. Tal como um importante figurino ou 
um cenário, um elemento tipográfico exige um trabalho árduo que implica um estudo de fa-
mília tipográfica, tamanho, espacejamento, extensão de linhas de texto, legibilidade, peso 
visual, cor, etc (Carter, Digital Type and Colour, 2002). Estes elementos gráficos são importantíssi-
mos para definir e completar o estilo visual da peça. Wade fala de alguns exemplos de filmes 
nos quais os tipos de letra escolhidos para os títulos são desenhados em conjunto com os 
motivos e padrões que vão aparecendo em todos os elementos dos diversos departamentos 
de design, como a decoração, os figurinos ou a estética geral, dando origem à unidade visual 
(Wade, Designing for TV, 1954). Brownie também evoca esta necessidade no projecto: enquanto 
em alguns casos um mesmo elemento gráfico pode apresentar várias e diferentes soluções 
tipográficas, noutros casos vários elementos gráficos/tipográficos podem deixar de ser vis-
tos como individuais para passarem a fazer parte de um todo (Brownie, Fluid Typography, 2007). 
Assim, faz tanto sentido a necessidade de existir um profissional especialista que se ocupe 
deste projecto pela sua complexidade, como a necessidade de um profissional que consiga 
manter a prevalência da estética geral do audiovisual.

Quando o objectivo é colocar informação textual, títulos, ícones ou qualquer outro tipo 
de material similar no ecrã, Wade sugere que sejam aplicados os seguintes conceitos: a es-
tes elementos adicionados chama-se gráficos, enquanto os cenários e os actores (ou seja, a 
imagem filmada) que aparecem simultaneamente e que servem de plano de fundo para es-
tas aplicações são chamados de cenários. Por vezes é difícil separar os dois, quando o efeito 
de sobreposição os mistura ou os faz interagir de maneira harmoniosa (Wade, Designing for TV, 
1954). Esta situação também pode acontecer de forma física, ou seja, quando não existe esta 
sobreposição e o gráfico é colocado no próprio cenário, recorrendo a técnicas como a pin-
tura ou a escultura, tal como se pode verificar no exemplo da Figura 006. Este projecto grá-
fico, seja feito por sobreposição ou por inclusão no cenário, é trabalhado segundo técnicas 
semelhantes às do cinema animado, o que pode tornar, por vezes, difícil separar a animação 
da imagem real.

Grafismo e Tipografia
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Figura 006
Gráfico inscrito no cenário
(Typophile Film Festival 5, Barson, 2009)

Para realizar esta fase do projecto, é essencial que o designer tenha conhecimentos exac-
tos de design gráfico, tanto para trabalhar a tipografia, como a sua relação com o fundo.  É 
importante projectar estes gráficos em harmonia com os restantes elementos da peça: de-
vem seguir o mesmo estilo ou linha gráfica, de maneira a que todos os detalhes formem essa 
unidade necessária (Wade, Designing for TV, 1954). O objectivo do designer é criar familiaridade 
entre o espectador e os gráficos, por isso devem ser evocados conscientemente. Devem ser 
encontradas soluções de design que, por exemplo, adaptem o logótipo ao meio de comunica-
ção e, simultaneamente, que ultrapassem as expectativas que o cliente tem relativas a esse 
meio de comunicação. Assim, Morgan aconselha que o primeiro passo do projecto seja en-
contrar e compreender essas expectativas (Morgan, Logos, 1999). Wade chama a atenção para 
o tipo de formação que o designer deve ter para responder a estes problemas usando como 
exemplo o mundo dos spots publicitários e as suas particularidades: segundo o autor, um 
designer com origem nas artes gráficas mostrará maior aptidão, uma vez que tem mais co-
nhecimentos sobre como compor um layout e como tratar a tipografia de forma a atrair o 
consumidor (Wade, Designing for TV, 1954). De facto, sendo um projecto de origem tão comple-
xa, verifica-se aconselhável entregar o seu desenvolvimento a um especialista sob supervi-
são do designer de produção. Como iremos ver, em certos casos pode mesmo chegar a ser 
benéfico que o próprio designer de produção se verifique um especialista do tema, nomea-
damente em projectos de baixo orçamento.

Nas décadas recentes, a inovação tecnológica melhorou a compreensão da comunicação 
visual, o que permitiu criar mais métodos de comunicação. A tecnologia digital aumentou 
as possibilidades e tornou as oportunidades do designer quase ilimitadas. Um resultado dis-
to é aquilo a que Hostetler chama a tipografia cinética, a combinação entre a tipografia e o 
movimento, o que por vezes também é chamado tipografia animada. O estudo da tipografia 
cinética é interdisciplinar na medida em que embarca tecnologia, tipografia, animação, mú-
sica, design gráfico e comunicação da narrativa (Hostetler, Integrating Typography and Motion in 
Visual Communication, s.d.). Brownie apresenta um outro conceito aplicável ao mesmo estudo: 
a tipografia fluida. Trata-se da área de estudo que aborda as mutações a que pode ser sub-
metida a tipografia ao longo de um determinado período de tempo, em vídeo. O texto pode 
sofrer alterações de legibilidade, tornar-se distorcido, pode adquirir uma identidade visual 
totalmente diferente, desde que toda a sua transformação seja prevista e tenha uma intenção 
justificada (Brownie, Fluid Typography, 2007). Analisando os dois conceitos, a tipografia fluida de 
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Brownie poderia ser considerada uma subcategoria da tipografia cinética de Hostetler, pois 
engloba todas as transformações a que se pode submeter o elemento gráfico, enquanto a ti-
pografia cinética pode ser verificada também em momentos nos quais, apesar de ser associa-
do movimento ao gráfico, pode não existir uma transformação do próprio. A Figura 007 é um 
exemplo do recurso a tipografia fluida levado ao limite: a tipografia é totalmente construída 
com recurso a ilustração digital para que a sua mutação se torne mais dinâmica. O cenário 
desaparece porque o gráfico é de grande complexidade e a sua legibilidade assim o exige: ao 
desaparecer este elemento, a peça passa a ser uma animação integral baseada numa trans-
formação muito orgânica e natural.

Figura 007
Tipografia fluida
(British Airways, Attractive Prices, 2010)
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Estes gráficos podem ser organizados em categorias. Wade propõe uma solução na qual 
cada categoria é baseada na função do gráfico, uma organização que se mostra útil em vá-
rias ocasiões, entre elas o caso de ser necessário combinar objectivos diferentes. Estas ca-
tegorias são:

Gráficos Textuais
Estes são, habitualmente, os títulos dos programas ou filmes ou os nomes dos profissionais 

que participaram na produção, tal como autores, locais, datas, etc. O tipo de letra e o tama-
nho são normalmente escolhidos consoante o tamanho do ecrã que o designer sabe que irá 
ser o meio de divulgação. A legibilidade destes elementos é definida por muitos aspectos, 
como o contraste entre as cores, diferenças de luminosidade, espaços de luz e sombra, etc. O 
tempo que o espectador tem para captar a mensagem é normalmente curto, por isso o texto 
deve ser projectado de acordo com este tempo: as linhas de texto devem ser curtas, a utili-
zação de ornamento na tipografia deve ser controlada e o recurso a itálicos limitado (Wade, 
Designing for TV, 1954). 

Gráficos Decorativos
São detalhes normalmente ornamentais, no entanto podem ser qualquer tipo de informa-

ção não escrita, tal como insígnias, bandeiras, emblemas, logótipos, molduras, ícones ou 
ilustrações. O que os distingue é o seu objectivo: devem ser utilizados com função decora-
tiva. Os cenários ou fundos devem ser muito simplificados, o suficiente para não interferir 
com a legibilidade do elemento gráfico (Wade, Designing for TV, 1954). 

Gráficos Identificativos
Podem ou não ser de carácter ilustrativo, mas normalmente são logótipos, ícones ou ou-

tros emblemas que constituam uma imagem de marca e que identificam o remetente de uma 
mensagem (Wade, Designing for TV, 1954). É importante que o projecto de qualquer logótipo 
possa prever uma futura utilização do mesmo em peças audiovisuais e que faça a gestão des-
te uso nas suas normas de utilização.

Gráficos Ilustrativos
Podem ir desde representações artísticas, a perspectivas ou desenhos técnicos, ou ainda 

ilustrações infográficas. Podem ser feitos com recurso à pintura ou ao desenho, ou ainda a 
meios digitais de maneira integral, com os mais diversos modos de expressão. Estas ilustra-
ções compõem gráficos que podem ser usados nos contextos mais diversos, mas mais uma 
vez são identificados pela função que desempenham: uma função normalmente descritiva, 
representativa ou informativa (Wade, Designing for TV, 1954).

Repare-se que para cada uma das categorias, Wade faz especificações diferentes em re-
lação aos conhecimentos que o designer deve ter para levar a cabo um projecto de deter-
minado tipo de gráfico. Estas especificações são organizadas de forma mais sistemática por  
Hostetler, concentrando-se em quatro áreas de estudo:

Os tipos de letra e a sua expressão (refere-se à escolha fundamentada do tipo de le-
tra, segundo a sua expressão visual, as associações psicológicas que evoca, a emotividade 
que lhe está associada e envolve conhecimentos tipográficos para relacionar diferentes ti-
pos de letra e relacioná-los com conceitos (Hostetler, Integrating Typography and Motion in Visual 
Communication, s.d.).)
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 O espaço (o ambiente visual parece limitado ao plano, mas pode ser moldado e mu-
dado recorrendo a jogos de luz, direcção, distancia ou balanço; com perspectiva pode-se 
tornar o espaço bidimensional ou tridimensional, esta ilusão surge com linhas direccionais 
aplicadas aos gráficos, ou com a sua deslocação (Hostetler, Integrating Typography and Motion in 
Visual Communication, s.d.). )

  O tempo (o tempo divide-se em tempo de movimento e tempo de sequência, o es-
paço visual e a comunicação da mensagem são obtidos através destes tempos; o efeito do 
movimento consiste numa mistura de ritmos, cuja intensidade está directamente relaciona-
da com a intensidade da emoção gerada (Hostetler, Integrating Typography and Motion in Visual 
Communication, s.d.). )

 O sistema de suporte (para ajudar a dar interpretação à mensagem, podem ser co-
locados inúmeros auxiliares gráficos no plano – chama-se a isto pontuação visual – como 
símbolos alfabéticos, icónicos, numéricos, pictóricos, alinhamentos verticais, horizontais ou 
diagonais, etc. Estes, quando combinados com o gráfico principal, enfatizam significados, di-
reccionam a atenção do espectador, produzem movimentos mais dinâmicos e criam energia 
óptica. O importante é conseguir, através deles, estimular a expressão visual do conjunto e 
criar harmonia (Hostetler, Integrating Typography and Motion in Visual Communication, s.d.). )

Para completar as áreas disciplinares aconselhadas por Hostetler seria necessária uma 
quinta, já tratadas por Wade ou Brownie: a relação entre o gráfico e o cenário, na qual se en-
globam conhecimentos de composição, enquadramento, estudos de cor e luminosidade, etc.

Quando o designer domina as áreas disciplinares necessárias, conhece a função/objecti-
vo do elemento gráfico a projectar e sabe como relacionar as técnicas e as decisões gráfi-
cas com o resultado que quer obter, então estão combinados todos os factores para cumprir 
com este tipo projecto. Por exemplo, sabendo que a relação entre o gráfico e o cenário deve 
sempre ser harmoniosa de forma a evitar qualquer tipo de decepção sensorial, então como 
deve o designer controlar a atenção do espectador para que esta seja focada mais no grá-
fico do que no cenário? A Figura 008 representa uma solução possível para este problema, 
tão característico dos spots publicitários: British Airways recorre a conhecimentos de espa-
ço, tempo e relação com o cenário, mostra uma atenção especial dada à palete de cores, à 
noção de proporção entre o tamanho do logótipo e o tamanho total do plano, à composição 
e ao enquadramento. Tudo isto vai definir se o logótipo é ou não foco de atenção por parte 
do espectador.
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O mesmo problema foi resolvido na Figura 009 com uma solução diferente, embora bastan-
te generalizada. Na fase final deste spot publicitário da Air New Zealand, o filme é desfocado 
enquanto o logótipo da empresa aparece no centro do ecrã (e uma linha de informação tex-
tual colocada na zona inferior do plano como um suporte visual), criando a interacção per-
feita para cumprir o objectivo.

Figura 008
Relação entre gráfico e cenário 1
(British Airways, Advani, 2010)

Figura 009
Relação entre gráfico e cenário 2
(Air New Zealand, Staff Have Nothing to Hide, 2010)
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Outro exemplo de um objectivo normalmente procurado é atribuir mais dinamismo e ritmo 
à peça. É possível atingir este objectivo combinando vários tipos de gráficos num só plano 
e há duas maneiras de interpretar esta solução: a primeira é a exemplificada na Figura 010, 
a interacção entre mais do que um gráfico num mesmo plano. Nesta imagem, o logótipo da 
BBC (segundo as categorias de Wade, um gráfico identificativo) é colocado na parte inferior 
do plano e a sua cor dá-lhe bastante destaque, tornando-o o suporte visual da composição. 
O globo que gira e se desloca pelo plano pode ser considerado um gráfico ilustrativo ou de-
corativo, feito através de animação digital e colocado sobre um “cenário” de paisagens reais 
filmadas.

A segunda maneira de interpretar a combinação de categorias é consegui-la recorrendo ao 
mesmo gráfico: a Figura 011 mostra dois planos de um spot publicitário da British Airways. A 
mensagem escrita (gráfico textual) ganha expressão figurativa (gráfico ilustrativo) com re-
curso a uma animação de deslocação/rotação muito simples (tipografia cinética). Este spot 
publicitário chama a atenção do consumidor para a nova opção de mobilidade dada aos as-
sentos da classe executiva dos seus aviões, assentos estes que podem ser regulados até uma 
posição totalmente horizontal, exactamente a mesma mobilidade que é dada às palavras que 
compõem o slogan.

Figura 010
Combinar categorias de gráficos 1
(Bonnici, Linguagem Visual, 2000)

Figura 011
Combinar categorias de gráficos 2
(British Airways, 21st Century Air Travel, 2010)
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O som tem um papel decisivo na comunicação da narrativa e do ambiente que a acompa-
nha. O seu uso deve ser mais do que consciente: a possibilidade que este oferece de alterar 
a compreensão e percepção da peça faz com que seja possível desenvolver uma experimen-
tação em seu redor de modo a conseguir resultados surpreendentes. 

Um exemplo da importância que se pode dar a um bom uso do som é o dado por Sullivan, 
referente ao cinema de Hitchcock. Segundo o autor, filmes deste realizador como Vertigo, 
Psycho e The Man Who Knew to Much tornaram-se, no imaginário popular, inseparáveis da 
sua música. É usada como parte da caracterização de determinadas personagens e da sua 
personalidade, marcando-as e definindo-as tal como um figurino ou um acessório pessoal. 
Também é usada para marcar padrões na acção, momentos da narrativa que se repetem. 
Hitchcock raramente falava da música dos seus filmes, mas quando falava era incisivo: para 
o realizador, a música era muito mais do que um acompanhamento da narrativa ou uma ma-
neira fácil de criar tensão dramática. Comparando um filme a uma ópera, Hitchcock dizia que 
a música tinha o poder de destruir ou enaltecer um filme, oferecendo um contraponto ao po-
der do silêncio (Sullivan, Hitchcock’s Music, 2006).

O projecto de som de uma peça fílmica pode dividir-se em três fases, três tipos de som que 
se relacionam entre si:

Diálogo
Chama-se diálogo a qualquer registo de som cuja fonte seja a voz de uma pessoa, seja esta 

parte do guião ou espontânea, emitida por uma personagem, por um narrador ou por actor 
exterior à interpretação (no caso da animação). O editor irá aplicar estas vozes no vídeo de 
maneira a acompanhar a imagem de forma paralela, como se tivessem sido gravadas de ori-
gem e como se nunca tivessem sido editadas. Esta edição é muito importante, um trabalho 
muito minucioso: qualquer pequeno som exterior captado ao mesmo tempo que as vozes 
poderia “romper” a mensagem, caso fosse deixado sem editar (Rose, Audio Postproduction for 
Film and Video, 2009).

Efeitos Sonoros
Os efeitos sonoros são um recurso explorado desde o teatro. O som de sinos, pássaros ou 

carros, por exemplo, era criado com recurso a órgãos especiais. Actualmente há métodos 
mais eficazes de captar e introduzir sons na peça, mas o efeito procurado continua a ser o 
mesmo: direccionam a atenção do espectador, completar a ilusão e envolvê-lo na acção e na 
realidade da narrativa. As explosões gigantescas características do cinema espectáculo não 
teriam o mesmo efeito no espectador se não fossem os efeitos sonoros que as acompanham. 
Para além disto, dão dinamismo e vida aos elementos dos cenários, acessórios e figurinos; 
são uma maneira de mostrar ao espectador o que se passa fora do plano de forma rápida e 
barata e garantem a continuidade na narrativa. Também ajudam a dar significado e ambiên-
cia às imagens: a mesma imagem, acompanhada pelo som de crianças a brincar, de um bater 
de porta ou de uma ausência total de efeitos sonoros, vai ter significados totalmente dife-
rentes (Rose, Audio Postproduction for Film and Video, 2009).

Uso do Som na Narrativa Visual
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Música
Mesmo antes de existir diálogo falado no mundo cinematográfico, as peças visuais já eram 

acompanhadas por música. De facto, este recurso também é usado desde o teatro. A músi-
ca que acompanha as imagens ganhou, com o tempo, tão grande importância, que se tornou 
uma indústria própria e uma fonte de lucro para os produtores, que encomendam peças mu-
sicais especificas para os seus filmes e que vendem, posteriormente, as bandas sonoras in-
dividualmente (Rose, Audio Postproduction for Film and Video, 2009). A música para audiovisuais 
desenvolveu-se tanto nas últimas décadas enquanto área de estudo, que se pode avançar 
com o conceito música cinematográfica. Trata-se, segundo Wierzbicki, do uso controlado do 
som, tanto do ponto de vista métrico (uma vez que se trata de música feita para acompanhar 
o vídeo editado), como do ponto de vista emocional (respondendo aos objectivos pretendi-
dos em cada momento da narrativa) (Wierzbicki, Film Music: A History, 2008). 

A utilização de música nos filmes falados seguiu a tradição da música nos filmes mudos: con-
tinua a utilizar-se a música para acompanhar as interacções entre personagens, embora ago-
ra seja colocada em paralelo com os diálogos e com menor intensidade. Quando Hollywood 
começou a procurar compositores europeus para criar peças musicais para os seus filmes, 
começou também a importar a tradição de criar “música que conta histórias”. A composição 
de música que acompanhe peças fílmicas é uma arte muito especializada: muitos composito-
res clássicos do século XX, como Prokofiev, Copland ou Bernstein, também eram guionistas 
(Rose, Audio Postproduction for Film and Video, 2009).

Ao criar a imagem de uma narrativa, deve-se pensar a música que lhe será aplicada des-
de o primeiro momento. Mesmo se a peça a desenvolver for um documentário ou um vídeo 
corporativo, a música será usada sempre com o mesmo objectivo: cria ambiente, provoca 
emoções e dá ritmo a sequências visuais. É usada como uma reacção, uma resposta a algo 
que está a ser mostrado na narrativa visual (provocando uma resposta similar no especta-
dor) (Rose, Audio Postproduction for Film and Video, 2009). Também pode ser usada como metáfo-
ra ou representação. Conrich recorre ao Jazz como exemplo para explicar este fenómeno: a 
maioria dos filmes onde é utilizado este tipo de música, não são filmes especificamente so-
bre Jazz. Aqui a música é mais uma vez um factor caracterizante, mas já não necessariamen-
te de uma personagem . Caracteriza uma raça, uma sexualidade, um espectáculo e, tal como 
outros tipos de música, uma época (Conrich, Film’s Musical Moments, 2000).

A música cinematográfica também é um método de atrair espectadores, e por isso deve ser 
escolhida ou criada a pensar num determinado público-alvo. Uma maneira directa de verifi-
car isso é observar como peças do mesmo género fílmico (e portanto destinadas a um mes-
mo público) optam por tipos de música semelhantes (Conrich, Film’s Musical Moments, 2000).

Moylan também divide o projecto do som na análise de três etapas, mas relativas aos três 
estados do som: a dimensão física, o parâmetro de percepção e o elemento artístico. Estes 
estados estão relacionados entre si, por exemplo: o volume do som (um parâmetro de per-
cepção) irá influenciar o dinamismo da sequência onde for aplicado, e transmite informações 
sobre a interacção dos personagens. Os níveis de percepção dos sons são obtidos através do 
controlo das suas dimensões físicas (frequência, timbre, amplitude, tempo, etc.). Quando as 
gravações começaram a ser feitas e trabalhadas digitalmente, este controlo tornou-se mais 
fácil, o que oferece mais possibilidades desde o ponto de vista artístico e criativo (Moylan, 
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Understanding and Crafting the Mix, 2007). Apesar destes conhecimentos estarem directamen-
te relacionados com o trabalho do editor, o designer deve ter noções suficientes para saber 
projectar um uso adequado destes estados. Isto, porque o técnico de som, ao gravar todos 
os elementos de áudio que irão ser misturados, fá-lo de acordo com um plano pré-elaborado  
que é desenvolvido em conjunto com a equipa de design. 

Depois de feitas as filmagens, é criado um ficheiro de imagem e um de som síncrono. Para 
manter os dois filmes sincronizados na montagem, utiliza-se o som das claquetes no início 
de cada filmagem para mais tarde conseguir sincronizar o som e a imagem durante a monta-
gem. Mais tarde, começou a utilizar-se o código de tempo (timecode), em substituição a este 
método. São aplicados geradores de código de tempo nas câmaras e nos gravadores (Almeida, 
Cinema Documental: História, Estética e Técnica Cinematográfica, 1982).



35

1.3 Criação da Imagem
e Espaço Ficcional no Contexto 
do Argumento e sua Narrativa

Entende-se por composição o arranjo dos elementos pictóricos dentro de um plano, de for-
ma a obter um resultado unificado e harmonioso. Apesar de existirem regras para estabe-
lecer uma boa composição, estas podem ser quebradas sempre e quando isto seja feito de 
forma consciente e com intenções concretas. A composição reflecte muitas vezes o gosto 
pessoal do profissional, o seu background artístico, o seu sentido de balanço e de ritmo, etc 
(Mascelli, The 5 C’s of Cinematography, s.d.).

Se a linguagem de composição depende de todos estes factores pessoais, é difícil apresen-
tar uma lista de regras a seguir no momento de a projectar. No entanto, os elementos a ter 
em conta para escolher um tipo específico de composição são sempre os mesmos. Segundo 
Almeida, há quatro elementos visuais que compõem uma imagem: as massas, as linhas, as 
tonalidades (as gamas tonais desde o branco até ao negro) e a profundidade (real ou apa-
rente, na qual a perspectiva tem o papel preponderante) (Almeida, Cinema Documental, 1982). 
É natural encontrar planos cuja composição esteja definida por mais do que um destes ele-
mentos. Há mesmo planos nos quais se verifica impossível definir a imagem, se qualquer um 
deles for excluído.

Mascelli apresenta também uma lista de elementos visuais com os quais se define uma 
composição: tal como Almeida, Mascelli identifica as linhas e as massas. No entanto, combi-
na-as com formas, movimento e balanço. 

Linhas
São traços imaginários existentes no plano resultantes do agrupamento de pessoas ou ob-

jectos e da direcção dos movimentos (Almeida, Cinema Documental, 1982). Os olhos de espec-
tador criam linhas de transição que dividem o espaço e o plano. Embora as linhas de mo-
vimento (sejam as de movimento ocular do espectador, sejam as de movimento do objecto 
filmado) possam revelar-se mais efectivas, as linhas de composição têm um efeito interes-
sante no subconsciente do espectador. Para obter bons resultados em relação à composição, 
as linhas não devem dividir o plano em partes iguais nem posicionar o objecto que é o alvo 
da atenção do espectador no centro do plano (Mascelli, The 5 C’s of Cinematography, s.d.). As 
duas imagens que se seguem mostram a importância desta regra base. Através da compara-
ção entre os casos apresentados, podemos concluir que quando o objecto está mais afastado 
do centro do plano, consegue captar a atenção do espectador com maior facilidade.

Composição
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Figura 012
Linhas de composição 1
(Block, The Visual Story, 2008)

Figura 013
Linhas de composição 2
(Block, The Visual Story, 2008)

Figura 014
Formas de composição 1
(Mascelli, The 5 C’s of Cinematography, s.d.)

As linhas da composição podem ter efeitos muito variados na interpretação do espectador. 
Regra geral, as linhas verticais aumentam a sensação de força, de dignidade; as linhas para-
lelas aumentam o dinamismo e a energia da imagem; as curvas suaves causam uma sensação 
de delicadeza; as horizontais, tranquilidade e descanso; as diagonais, uma sensação de insta-
bilidade, de conflito. Normalmente a utilização de linhas variadas e irregulares, combinadas 
de diversas maneiras, causa uma maior riqueza visual. Quando as linhas formam figuras ge-
ométricas, obtêm-se efeitos bastante interessantes (Mascelli, The 5 C’s of Cinematography, s.d.).

Formas
As figuras criadas pelas linhas de composição têm um efeito de prazer estético notável e 

uma grande importância na interpretação subconsciente do espectador. O triângulo é nor-
malmente utilizado para sugerir força e hierarquia: é muito utilizado para agrupar persona-
gens num só plano. As figuras circulares, podem sugerir um sentimento de confusão ou di-
reccionar a atenção do espectador para o ponto central (Mascelli, The 5 C’s of Cinematography, 
s.d.). As imagens que se seguem são exemplos da aplicação de linhas e formas de composição 
e seus efeitos: focam o caso do triângulo disposto em posições opostas e causando efeitos 
de força e hierarquia opostos. No primeiro caso, o personagem que interpreta a vítima está 
colocado entre os restantes, numa posição que o deixa mais baixo: o vértice mais baixo do 
triângulo confere-lhe inferioridade. No segundo caso, a situação é precisamente oposta: a fi-
gura geométrica coloca a mulher numa postura superior.
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Figura 012
Linhas de composição 1
(Block, The Visual Story, 2008)

Figura 013
Linhas de composição 2
(Block, The Visual Story, 2008) Figura 015

Formas de composição 2
(Mascelli, The 5 C’s of Cinematography, s.d.)

Massas
Entende-se por massa o peso visual de um objecto, de uma área, figura ou grupo de figuras: 

normalmente são constituídas pelos actores e adereços (Almeida, Cinema Documental, 1982). 
Podem ser elementos mais ou menos concretos: por exemplo, elementos de uma paisagem, 
como uma extensão de água ou uma montanha, também têm uma massa visual. As linhas e 
as formas podem dominar a composição pela sua estética e valor psicológico, mas a massa 
determina o peso visual do conjunto.

Tornar a composição visualmente mais pesada ou mais leve, depende de diversos factores. 
A massa pode ser definida pelo tamanho dos objectos, pelo contraste, isolamento ou agru-
pamento de objectos, luz e cor (Mascelli, The 5 C’s of Cinematography, s.d.).

Movimento
O movimento também é um factor importante na composição de um plano: possui estéti-

ca e propriedades psicológicas. Pode referir-se à deslocação da visão do espectador de um 
ponto para outro, ou à deslocação de um determinado objecto. Pode haver uma mudança de 
tipo de movimento dentro da mesma sequência, e até mesmo do próprio plano: seja qual for 
o caso, um movimento acaba sempre por resultar numa linha de transição que deve ser en-
carada como uma linha de composição (Mascelli, The 5 C’s of Cinematography, s.d.).

Assim, movimentos horizontais sugerem deslocação, e são mais fáceis de seguir pelo es-
pectador se forem feitos da esquerda para a direita. Os movimentos verticais indicam aspi-
ração, exaltação e libertação do peso, quando são feitos de baixo para cima: os movimentos 
em sentido oposto sugerem sentimentos contrários. Os movimentos feitos segundo linhas de 
acção curvilíneas indicam precaução, cuidado, ou mesmo medo. Quando o movimento é fei-
to em profundidade, o objecto aumenta ou diminui o seu tamanho no plano: isto controla a 
atenção do espectador e pode conferir-lhe mais ou menos protagonismo. Outra maneira de 
atrair a atenção do espectador é causar interrupções no movimento, provocando um sentido 
de ritmo que será aprofundado mais tarde (Mascelli, The 5 C’s of Cinematography, s.d.).

Balanço
O balanço da composição é o seu estado de equilíbrio: a distribuição das forças visuais de 

forma harmónica, procurando uma compensação que beneficie o espaço do plano que re-
quer mais atenção do espectador (Mascelli, The 5 C’s of Cinematography, s.d.). Está directamen-
te relacionado com os aspectos da composição tratados anteriormente, mais precisamente 
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com a massa: o aspecto que define o peso da imagem. É importante ter em conta que, sendo 
uma lei natural para a orientação de qualquer ser humano, a lei da gravidade também deve 
ser tomada em conta na composição de um plano de modo a tornar a imagem mais natural 
e a percepção mais rápida.

Composições sem um balanço adequado causam uma sensação de distúrbio na sensibilida-
de do espectador e geram confusão. Uma composição balanceada é inconscientemente agra-
dável. Tudo depende da intenção do profissional e dos sentimentos que pretender despertar 
na sua audiência (Mascelli, The 5 C’s of Cinematography, s.d.).

A esta lista dos elementos visuais que compõem uma composição, Block adiciona um outro: 
o ritmo. Poder-se-ia dizer que o ritmo é definido pelos elementos anteriores, mas também 
o estudo das formas deriva do estudo das linhas, assim como o balanço pode depender das 
massas ou das formas. Assim, o ritmo pode ser abordado de forma individual. 

Ritmo
Qualquer tipo de ritmo é definido por três elementos: a alternação, a repetição e o tempo. 

Sem qualquer um dos três elementos, não pode existir ritmo. Na música, a alternação refe-
re-se a um som seguido de um silêncio, no entanto pode ser produzido segundo outros con-
trastes: um som agudo e um som grave, um som alto e um som baixo, barulho e calma, etc. 
O segundo elemento, a repetição, implica que a alternação ocorra várias vezes consecutivas: 
um único batimento não pode criar ritmo. Por último, o tempo é “a diferença rítmica entre o 
andar e o correr”, o espaço temporal entre sons, é o que define a velocidade do próprio rit-
mo (Block, The Visual Story, 2008). Na imagem, a alternação verifica-se quando existem contras-
tes, a repetição quando estes contrastes acontecem mais do que uma vez na mesma imagem 
e o tempo quando a alternação e a repetição sucederem periodicamente (para isto o plano 
deve conter movimento). 

O princípio do contraste e afinidade, evocado por Block, explica que a afinidade reduz a 
intensidade visual e que o contraste, pelo contrário, aumenta-a. Assim, quando as linhas de 
composição dividem o plano em secções diferentes, dá-se um efeito rítmico. Se as linhas di-
vidirem o plano em várias secções que se assemelham, ocorre um efeito de repetição que 
aumenta o ritmo. Se o plano é dividido por várias linhas de composição que criam figuras de 
formas e tamanhos diferentes, o ritmo da imagem torna-se mais dinâmico e atraente. A uti-
lização das linhas de composição verticais e horizontais para criar linhas e colunas que mos-
trem assimetria através de espaços com maior e menor massa, é uma técnica muito utilizada 
para aumentar o ritmo do plano. Os espaços com menor massa, ou menor destaque visual, 
são interpretados como o elemento “tempo” do ritmo audível, ou seja, espaços de silêncio 
entre sons, pelo que têm uma importância indiscutível (Block, The Visual Story, 2008).
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Figura 016
Imagem de ritmo lento
(Block, The Visual Story, 2008)

Figura 017
Imagem de ritmo médio
(Block, The Visual Story, 2008)
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Figura 018
Imagem de ritmo rápido
(Block, The Visual Story, 2008)

Os planos com movimento também obedecem a um sentido de ritmo. Como já foi referido, 
quando um objecto se move cria uma linha de transição que segue a direcção e o sentido do 
movimento e que se torna uma linha de composição. No caso de movimentos, identificam-se 
dois tipos de ritmo. O ritmo primário é o criado pelo objecto em movimento, enquanto o rit-
mo secundário se refere a qualquer parte do objecto que tem um movimento independente. 
Um exemplo claro destes dois tipos de ritmo é a situação de uma pessoa a andar: quando o 
seu corpo se desloca de um ponto do plano para outro, dá-se um ritmo primário, enquanto 
o movimento independente que as suas pernas e os seus braços fazem durante esta desloca-
ção cria o ritmo secundário. O ritmo visual é acentuado quando se recorre à repetição: por 
exemplo, um movimento com um padrão de interrupções ou com um padrão de mudanças de 
direcção regular. Outra sugestão é aumentar o número de linhas de acção, ou seja, aumentar 
o número de objectos a deslocarem-se (Block, The Visual Story, 2008).
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Figura 018
Imagem de ritmo rápido
(Block, The Visual Story, 2008)

Cada tipo de plano tem uma utilidade muito específica que deve ser invocada com cons-
ciência em cada momento da narrativa. O projecto de um plano, o seleccionar de um tipo 
em função de outro, irá influenciar todo o entendimento do espectador em relação a esse 
plano, à sequência ou até à própria narrativa.

Para fazer uma apresentação dos principais tipos de planos, suas funções e consequências, 
foi feita uma recolha dentro de um mesmo filme, neste caso Hachiko Monogatari (1987), de 
Seijiro Koyama.

Planos, Enquadramento e Ângulos de Filmagem

Figura 019
Grande plano extremo
(Hachiko Monogatari, Koyama, 1987)

Figura 020
Grande plano
(Hachiko Monogatari, Koyama, 1987)

Figura 021
Plano médio
(Hachiko Monogatari, Koyama, 1987)

Figura 022
Plano de conjunto
(Hachiko Monogatari, Koyama, 1987)

Figura 023
Plano geral
(Hachiko Monogatari, Koyama, 1987)
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A altura da câmara em relação ao sujeito afecta o significado do plano e o conhecimen-
to do espectador. Se apenas os pés da personagem forem mostrados, cria-se uma sensação 
de mistério. Se se mostrar a parte superior do seu corpo, o espectador irá conhecer a acção 
desconhecendo a identidade do praticante (Cruz, Vineyard, Les Plans au Cinéma, 2005). A distân-
cia entre a câmara e o personagem (seja física ou aparente) também altera o efeito psicoló-
gico e a comunicação da mensagem, de facto, como iremos ver, é esta que define os princi-
pais tipos de plano. 

O grande plano é um plano centrado na cabeça e no pescoço do personagem (Almeida, 
Cinema Documental: História, Estética e Técnica Cinematográfica, 1982). A sua função e efeito são ex-
plicados por Geada: a duração e a amplitude desmesurada da face humana num ecrã paten-
teiam uma dramatização transcendente. Num grande plano o rosto é sempre metonímia do 
corpo e, por conseguinte, extensão da vivência indivisível do personagem, do actor, do re-
alizador e do espectador. Ver um rosto é ver através dele (Geada, O Cinema Espectáculo, 1987). 
O grande plano extremo é uma ampliação do anterior, mostra parte do rosto da persona-
gem, ampliando-o dramaticamente para conseguir engrandecer a emoção causada (Almeida, 
Cinema Documental: História, Estética e Técnica Cinematográfica, 1982). O seu efeito é explicado por 
Cruz: este plano pode esclarecer alguns detalhes ou revelar sentimentos íntimos do perso-
nagem, e faz com que o espectador concentre a sua atenção no pormenor, excluindo tudo o 
resto, joga com a surpresa do espectador ao ver um detalhe anormalmente aumentado (Cruz, 
Vineyard, Les Plans au Cinéma, 2005). Embora Cruz considere como grande plano extremo uma 
aproximação extrema feita a qualquer objecto pequeno, com o plano de pormenor podemos 
referimo-nos a um grande plano extremo feito a um objecto ou a uma parte do corpo que 
não o rosto, da mesma forma que poderíamos chamar plano de inserto a um plano de por-
menor que contenha informação textual. 

O plano médio é um plano que mostra parte do corpo do personagem ou personagens pre-
sentes no plano, normalmente cortando-as pelo peito (Almeida, Cinema Documental: História, 
Estética e Técnica Cinematográfica, 1982). Almeida identifica ainda o plano americano, que en-
quadra as personagens desde à cabeça a metade das coxas, no entanto este plano pode ser 
considerado um tipo de plano médio muito específico. 

A diferença entre plano médio e grande plano depende de autor para autor e deve ser ana-
lisada caso a caso: em alguns filmes, os grandes planos são muito abertos, tanto que se po-
dem assemelhar aos planos médios de outros autores. No filme mostrado nas imagens ante-
riores, o cão está presente como a personagem principal, pelo que o plano da Figura 019, que 
noutro caso poderia ser considerado um plano de pormenor, aqui é um grande plano extre-
mo. O plano da Figura 020 também privilegia a expressão do rosto da personagem, cortan-
do-a pouco a baixo da linha dos ombros: pode ser considerado um grande plano. O plano 
da Figura 021 é um plano médio e, segundo a explicação de Almeida, pode ser considerado 
semelhante a um plano americano. 

Segundo Almeida, o plano geral mostra a personagem de corpo inteiro com algum con-
torno (Almeida, Cinema Documental: História, Estética e Técnica Cinematográfica, 1982). Este é outro 
caso que também varia conforme o autor, em alguns filmes os planos gerais são tão abertos 
que a acção dos personagens nem é reconhecível, funcionam mais como planos descritivos 
do espaço: neste caso, um plano que mostre as personagens inteiras com contorno, no qual 
se possa distinguir claramente a sua acção, é chamado plano de conjunto.
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 Ao plano da Figura 022, embora segundo a descrição de Almeida pudesse considerar-se um 
plano geral, é preferível defini-lo como um plano de conjunto, na medida em que as persona-
gens aparecem de corpo inteiro e é possível distinguir a acção. Desta maneira torna-se pos-
sível diferenciá-lo do plano da Figura 023, este um plano geral, um plano geral situa o mundo 
ficcional do filme, podendo ou não incluir, de forma não destacada e confundida com mui-
tos outros figurantes, o que iremos considerar posteriormente como personagens principais. 

Figura 024
Plano de pormenor
(Hachiko Monogatari, Koyama, 1987)

Figura 025
Plano de inserto
(Hachiko Monogatari, Koyama, 1987)

Figura 026
Plano subjectivo
(Hachiko Monogatari, Koyama, 1987)

Figura 027
Over the shoulder 1
(Hachiko Monogatari, Koyama, 1987)

Figura 028
Over the shoulder 2
(Hachiko Monogatari, Koyama, 1987)
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Na Figura 024 vê-se um plano muito fechado sobre a barriga latente de uma cadela prestes a 
parir: é um plano de pormenor. O mesmo tipo de plano que o mostrado na Figura 025, mas 
este, por conter informação escrita ampliada o suficiente para se tornar legível pelo espec-
tador, é um plano de inserto. 

A Figura 026 é um plano subjectivo, ou seja, um plano que mostra aquilo que os olhos de 
uma personagem vêm (Cinehistoria, Glosario, s.d.), olhando o espectador para a cena pelos 
seus olhos. O actor pode também olhar directamente para a câmara – para o espectador - 
interpelando-o directamente e fazendo-o perder o estatuto de habilitante invisível do mun-
do ficcional cinematográfico. Esta situação aproxima muito o espectador da personagem e 
aumenta a tensão emotiva. É também um plano neutro, ou seja, o personagem desloca-se 
na direcção da câmara.

A Figura 027 mostra um plano over the shoulder, um diálogo entre duas pessoas no qual o 
plano ainda inclui parte da personagem que está de costas (particularmente o seu ombro, o 
que dá o nome plano). É no entanto um plano invulgar, porque utiliza o espelho para mostrar 
a segunda personagem, que está fora do cenário visível, e ainda o rosto da personagem que 
está de costas. É uma maneira de mostrar, num só plano, as emoções de duas personagens 
diferentes, sem deixar de incluir o detalhe caracterizador da mulher, que marca a sua supe-
rioridade e vaidade olhando para si própria e não para o seu criado enquanto o diálogo se 
desenrola. A Figura 028 é outro exemplo de um plano over the shoulder, embora com outra 
singularidade, uma vez que a personagem que está de costas é um cão.
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Figura 029
Point of View
(Hachiko Monogatari, Koyama, 1987)

Figura 030
Plano contra-picado
(Hachiko Monogatari, Koyama, 1987)

Figura 031
Plano picado
(Hachiko Monogatari, Koyama, 1987)

Figura 032
Planos de profundidade 1
(Hachiko Monogatari, Koyama, 1987)

Figura 033
Planos de profundidade 2
(Hachiko Monogatari, Koyama, 1987)

O plano da Figura 029 é um plano point of view (POV): o plano mostra aquilo que o cão está 
a ver, como se o espectador estivesse a olhar a cena junto a ele, enquanto as duas persona-
gens presentes lhe devolvem o olhar. No entanto, as mulheres não olham directamente para 
a câmara, pelo que não se pretende colocar o espectador na posição do cão, não sendo um 
plano subjectivo. Isto significa que o autor pretendia dar importância à emoção vivida pelas 
duas mulheres.
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Existem também os chamados ângulos dramáticos, que influenciam o impacto emocional 
do plano. O plano contra-picado, por exemplo, faz com que a personagem pareça maior, 
mais poderosa e em superioridade, enquanto o plano picado cria a sensação de que o es-
pectador deve baixar o olhar para o ver, conferindo-lhe um efeito contrário ao anterior. O 
ângulo extremo é uma forma exagerada destes ângulos: o contra-picado extremo faz, habi-
tualmente, uma linha direccional vertical direccionada de baixo para cima no caso, e o pica-
do extremo coloca a câmara a grande altura direccionada para baixo. Os efeitos psicológicos 
dos planos extremos são os mesmos do contra-picado e picado normais, embora com maior 
intensidade (Cruz, Vineyard, Les Plans au Cinéma, 2005).

No plano inclinado ou plano holandês, a câmara é colocada rodada sobre o seu eixo, pro-
vocando uma imagem diagonal, em conflito com as direcções das linhas do campo visual. Os 
nossos olhos estão habituados a uma certa horizontalidade, por isso as diagonais provocadas 
pelo plano holandês causam tensão e sensação de instabilidade, prendendo a atenção do es-
pectador (Cruz, Vineyard, Les Plans au Cinéma, 2005).

A Figura 030 é um plano contra-picado, o que engrandece a cena e lhe atribui maior emoti-
vidade. Repare-se na coloração irreal dada à imagem, por se tratar de um sonho do persona-
gem. A Figura 031 mostra a situação inversa num plano picado. Aqui o objectivo é mostrar um 
colectivo de pessoas, retirando-lhes qualquer individualidade (com o auxilio dos figurinos e 
dos acessórios, que criam uma repetição). 

O plano com variação do ponto de interesse por focagem  é um plano composto por várias 
acções: o ângulo de visão não varia consoante a acção visualizada e não é necessário haver 
movimento de câmara. É portanto um plano baseado na profundidade de campo, no qual as 
personagens são colocadas a distâncias diferentes da câmara, por exemplo, uma situada em 
plano de fundo e outra, filmada simultaneamente, em grande plano  (Cruz, Vineyard, Les Plans 
au Cinéma, 2005). Este plano observa-se sempre que uma personagem se mantenha num plano 
mais próximo que outra e que seja possível identificar ambas as expressões faciais ou ambas 
as acções. Muitas vezes, um dos planos é desfocado (ou ambos alternadamente) para direc-
cionar o olhar do espectador e chamar a atenção para um dos dois personagens.

Nas Figura 032 e Figura 033 podemos verificar duas utilidades diferentes dos vários planos 
de profundidade. Na Figura 032, o plano serve para mostrar duas acções que estão a decorrer 
ao mesmo tempo (as pessoas conversam em primeiro plano e o cão deambula pelo cenário 
em segundo plano). Na Figura 033, há três planos diferentes de profundidade: no primeiro 
plano alguns alunos observam a acção, no segundo plano vários alunos correm da esquer-
da para a direita e em terceiro plano vários alunos se debruçam para socorrer a personagem 
desmaiada. Repare-se que a câmara é colocada entre os alunos, quase à mesma altura do seu 
olhar, o que aproxima o espectador da acção, como se estivesse presente na sala. É também 
de destacar a proximidade entre os três planos que causa uma sensação quase claustrofó-
bica. Também os figurinos, todos semelhantes, contribuem para este objectivo comum: au-
mentar a confusão provocada pelos figurantes e, em consequência, a tensão do momento. 
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Existem ainda outros tipos de planos, aos quais se recorre frequentemente, como o plano 
de seguimento ( um plano que segue a acção, acompanhando o percurso do personagem) ou 
o voo de pássaro (um plano de seguimento combinado com um plano subjectivo), mas estes 
planos estão directamente relacionados com os movimentos de câmara, dos quais se falará 
em seguida. Almeida fala ainda do plano de corte (ou plano de recurso), colocando-o entre 
os diversos tipos de planos tratados. Este é, normalmente, um plano feito a uma acção que 
já foi filmada anteriormente: é feito com o objectivo de o tornar intercalável com os outros 
planos durante a montagem, de forma a dar mais dinamismo à acção ou a cobrir algum erro 
que possa aparecer no plano principal (Almeida, Cinema Documental: História, Estética e Técnica 
Cinematográfica, 1982). Apesar de ser um plano importante e que exige conhecimentos de con-
tinuidade, ritmo e até gestão de recursos por parte do designer, este não é um tipo concreto 
de plano, podendo obviamente ser de qualquer um dos tipos já mencionados.

O movimentos de câmara pode ser o resultado de um movimento físico da câmara ou de 
um movimento aparente criado pelo zoom. Qualquer destes movimentos devem ser usados 
com propósitos específicos e justificados, sob o risco de criarem confusão e distanciamento 
no espectador (Grove, Raindance Producers’ Lab, 2004).

“Selon les lois de la physique, l’énergie cinétique est l’énergie d’un corps en mouvement. Dans le  
domaine du cinéma, l’énergie cinétique s’applique au mouvement de la caméra (Cruz, Vineyard, Les 
Plans au Cinema, 2005, p.2).” 1

Almeida divide-os em quatro tipos: movimentos panorâmicos, travelling, zoom e movimen-
tos de grua.  Os movimentos panorâmicos ocorrem quando a câmara roda sobre si mesma, 
sobre um eixo fixo. Pode ser um movimento Pan se a câmara rodar horizontalmente ou um 
movimento Tilt se rodar verticalmente (Almeida, Cinema Documental: História, Estética e Técnica 
Cinematográfica, 1982). São movimentos muito utilizados, por exemplo para descrever espaços 
(Grove, Raindance Producers’ Lab, 2004). O travelling é uma “viagem” feita pela câmara fixa num 
meio de transporte. Pode deslocar-se de trás para a frente, de frente para trás ou lateral-
mente (Almeida, Cinema Documental: História, Estética e Técnica Cinematográfica, 1982). A este mo-
vimento de aproximação ou afastamento, Grove dá o nome de dolly in ou dolly out, respec-
tivamente. Quando este movimento é feito para seguir uma personagem dentro da própria 
narrativa, dando ao espectador a sensação de a acompanhar, chama-se-lhe Tracking Shot 
(Grove, Raindance Producers’ Lab, 2004). O zoom é a utilização dos controlos da própria câmara 
para obter um efeito telescópico, uma aproximação do plano ao sujeito (zoom in) ou um afas-
tamento (zoom out), frequentemente utilizado para enfatizar detalhes. Os últimos, os movi-
mentos de gruas, a câmara é deslocada com o auxilio de uma grua para poder subir e descer 
com rotações simultâneas, num movimento composto (Almeida, Cinema Documental: História, Es-
tética e Técnica Cinematográfica, 1982).

T.L. 1: Segundo as leis da física, a energia cinética é a energia de um corpo em movimento. Na área do ci-
nema, o termo “energia cinética” aplica-se ao movimento da câmara.
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A direcção de fotografia é uma área tão vasta e tão complexa que requer um profissional es-
pecializado que a desenvolva e a controle. É a disciplina cinematográfica que estuda a rela-
ção técnica entre a câmara e a iluminação, a fotografia da peça cinemática. No entanto, e 
como iremos ver, também inclui uma vertente criativa, razão pela qual o director de fotogra-
fia é introduzido no projecto desde as reuniões iniciais. Ele irá possibilitar a visão do realiza-
dor, garantindo que a caracterização do espaço cénico feita pelo designer de produção seja 
captada pela câmara da forma esperada (Brown, Motion Picture and Video Lighting, 2008). 

Os conhecimentos técnicos sobre a iluminação, as câmaras ou as lentes têm portanto um 
peso muito importante na imagem final da peça. Por muito bom que seja o projecto desen-
volvido pelas equipas de design e por muito coordenadas que estiverem, tudo pode obter 
uma interpretação diferente do esperado se a direcção de fotografia não for bem executa-
da. Sawicki exemplifica este problema com um caso relacionado com a cor e a interpretação 
da mesma pela imagem. A utilização da cor pode ser decisiva para garantir a continuidade e, 
muitas vezes, as condições de espaço e luz natural da filmagem são diferentes. No entanto, 
e para garantir esta continuidade, a cor captada pela câmara deve manter-se (Sawicki, Filming 
the Fantastic, 2007). 

A cor na iluminação tem muitas funcionalidades possíveis, entre elas fazer a relação entre 
o plano e o espaço ficcional fora deste. É, no entanto, necessário ter um controle cuidado 
sobre a utilização de cor na iluminação. Uma luz não deve alterar tanto uma cor ao ponto 
de posteriormente provocar a necessidade de corrigir o tom de pele da personagem poste-
riormente, para que esta se torne reconhecível (Sawicki, Filming the Fantastic, 2007). Por vezes 
é muito complicado fazer com que a iluminação corresponda com aquilo que foi estipulado 
pelo director de fotografia e pelo director artístico. Um exemplo disto é a necessidade que 
há, por vezes, de obter a intensidade e as sombras fortes da luz do sol dentro de um estúdio. 
Na Figura 034, Sawicki mostra uma técnica utilizada para ultrapassar este problema e, por 
exemplo,  facilitar a emulação de luzes naturais em estúdio. Primeiro deve-se encontrar e fo-
tografar o ambiente pretendido (a luz pretendida, as sombras que esta produz naturalmente, 
as cores que gera ao reflectir-se nos objectos, etc.). Este estudo fotográfico é essencial no 
momento de estudar a selecção e localização das luzes. Para haver uma boa correspondência 
de cores, é fotografada uma palete de cores em estúdio, com a iluminação que parece ser a 
adequada, e comparam-se as duas fotografias (sobrepondo-as, como no exemplo) para en-
contrar alterações que devem ser feitas.

Direcção de Fotografia e I luminação do Espaço Cénico
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Figura 034
Emulação da luz natural
(Sawicki, Filming the Fantastic, 2007)

Assim é possível justificar a necessidade de que haja, desde o início da pré-produção, uma 
colaboração e uma partilha de informação constante entre a direcção de arte e a direcção de 
fotografia. O designer de produção pode criar uma palete de cores para a ambiência que pre-
tende, mas estas cores resultam sempre de uma relação entre a cor produzida pelo designer 
e o tratamento da cor dada pelo director de fotografia.

Wheeler trabalhou como director de fotografia no filme King Lear (1983), onde era respon-
sável pela iluminação de um espaço onde decorria quarenta por cento da acção do filme. O 
autor fala de doze dias de preparação: uma semana para pensar na colocação das luzes e nas 
suas linhas de acção e, depois das equipas de design proporcionarem os planos às equipas 
de estúdio, três dias para as implementar. Após este período, são sempre necessários alguns 
dias de gravações só para testes. O director de fotografia recebe habitualmente um plano do 
cenário da parte do designer de produção; neste caso foram dadas ao autor duas cópias, uma 
em escala real e outra em tamanho A3 (Wheeler, High Definition Cinematography, 2009). 

O plano do cenário mostrado na imagem seguinte (Figura 035) inclui informação sobre a ac-
ção, como a circulação dos personagens ou de veículos, assim como área reservada a fun-
ções técnicas. É assim que o director de fotografia estuda a maneira como devem decorrer 
as filmagens. 
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Figura 035
Previsão da acção
(Wheeler, High Definition Cinematography, 2009)

O autor refere-se a decisões estéticas referentes à imagem global do filme como sugestões 
suas, o que indica a presença do director de fotografia desde as primeiras etapas do proces-
so criativo:

“I therefore felt that it was important that just the very beginning of the play should have rich,  
well-saturated colors and as things, and the King’s mind, deteriorate, the character of the lighting and 
its color would become less attractive(…) (Wheeler, High Definition Cinematography, p.190, 2009).” 2

T.L. 2: Então senti que só o início da peça deveria ter cores ricas, bem saturadas, e à medida que as coisas, 
tal como a mente do Rei, se vão deteriorando, o tipo de luz e a sua cor tornariam a imagem menos atraente. 
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Nas seguintes imagens o director de fotografia volta a fazer estudos sobre o plano que lhe 
é dado pelo designer de produção. Na Figura 036, marca a posição das luzes, sem dar aten-
ção à escala, apenas como referência. Algumas backlights são colocadas na parte esquerda 
do desenho, com indicações referentes à sua altura. Há também informações sobre a cor das 
luzes e os tipos de reflectores. Na Figura 037 e na Figura 038, são feitos os esquemas de luzes 
de menor intensidade e a utilização de acessórios como o Gel (que, segundo Millerson, é um 
filtro de plástico flexível, usado para dar cor à luz (Millerson, Video Production Handbook, 2009)). 
Estes esquemas secundários são destinados à iluminação do cenário. Wheeler refere que, 
depois de feito este estudo e já em período de testes, a equipa desistiu de utilizar algumas 
fontes de iluminação.

Figura 036
Posição das luzes principais
(Wheeler, High Definition Cinematography, 2009)

Figura 037
Posição das restantes luzes 1
(Wheeler, High Definition Cinematography, 2009)

Figura 038
Posição das restantes luzes 2
(Wheeler, High Definition Cinematography, 2009)
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A continuidade é o elo de ligação entre os diversos momentos da narrativa, dando-lhe um 
sentido e um desenvolvimento lógico. Assenta em decisões tomadas quanto à composição 
e à montagem, mas também, e como fomos vendo ao longo da análise da cada um destes, 
quanto aos elementos do espaço cénico e à sua organização, quanto ao uso da iluminação 
ou do som. 

Os planos devem ser vistos como fragmentos de uma única continuidade. Cada cena é uma 
sucessão de imagens que, montadas, dão à narração cinematográfica uma fluidez lógica e 
harmoniosa. Cada plano deve dar mais sentido ao relato global do filme, não sendo sus-
ceptível a uma leitura que crie confusão no espectador, a não ser que seja essa a intenção 
(Marner, A Direcção Cinematográfica, s.d.).

Um exemplo de um método de controlo da continuidade através da montagem é o uso do 
corte transparente, que costuma ser aplicado em casos em que não existe uma mudança na 
direcção da acção nem pausa nesta, mas em que a câmara muda de local e ângulo durante 
esta acção. A maneira como se processa é muito similar à do corte mecânico apresentado por 
Almeida e abordado mais tarde nesta investigação, no estudo da montagem. 

Na cenografia do cinema narrativo clássico, a porta é um utensílio praticável que permite 
passar de um espaço para outro, de um plano para outro. De um ponto de vista meramente 
técnico e funcional, a transposição do ângulo de visão da câmara através do limiar da por-
ta pode servir para criar um espaço fílmico coerente, estável e contíguo, dar profundidade e 
continuidade à sequência, quando por vezes a geografia real que separa os cenários dos dois 
lados da porta seja completamente distinta (Geada, O Cinema Espectáculo, 1987). Cruzando as 
explicações de Almeida e Geada, podemos observar o elemento “porta” é um exemplo práti-
co, comummente utilizado para gerar continuidade espacial de formas diferentes. 

Para organizar o estudo da continuidade, Marner divide-a e caracteriza-a destacando três 
conceitos diferentes: continuidade direccional, contra campo e continuidade temporal.

Coerência, Continuidade e Intencionalidade da Narrativa
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Continuidade Direccional
A posição da câmara em relação ao sujeito filmado é o factor-chave que determina a direc-

ção da acção dentro do enquadramento. A continuidade direccional deve ser bem planeada 
quando o guião exige uma acção contínua que englobe um grande número de planos  (Marner, 
A Direcção Cinematográfica, s.d.). As regras da continuidade direccional podem ser vistas neste 
exemplo:

Se é dada a indicação ao espectador de que o personagem se desloca para um ponto que 
se situa à direita do cenário, deve manter um movimento permanente nessa direcção. Qual-
quer inversão deste sentido deve ser claramente explicado na narrativa visual. Uma maneira 
de tornar esta inversão aceitável é incluir um plano de transição, isto é,  uma panorâmica, 
uma rotação da câmara sobre o sujeito (travelling) ou um plano na vertical (picado extremo) 
(Marner, A Direcção Cinematográfica, s.d.). No caso da mudança de direcção ser justificada na 
narrativa, a maneira mais directa de a fazer é pelo próprio actor dentro do plano, tal como é 
exemplificado na imagem seguinte.

O eixo da acção pode ter uma importância secundária quando o que queremos é dar ima-
gem a uma viagem de longa duração, um longo percurso espaço-temporal. 

Figura 039
Continuidade direccional
(Marner, A Direcção Cinematográfica, s.d.)

Figura 040
Mudança de direcção
(Marner, A Direcção Cinematográfica, s.d.)
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A continuidade direccional pode ser usada para conseguir outros efeitos, como por exem-
plo fazer o espectador prever um encontro entre dois sujeitos que se deslocam em direcções 
opostas, ou acentuar dramaticamente um conflito e marcar a oposição entre dois grupos 
(Marner, A Direcção Cinematográfica, s.d.) (demonstrado na seguinte imagem).

Outra maneira de mudar o ponto de vista é a intercalação com um plano neutro: estes 
planos também podem ser utilizados como técnica de transição. Se o actor caminhar na di-
recção do espectador e depois aparecer de costas a afastar-se, o espectador não sente a 
mudança de direcção do eixo da acção como algo estranho (Figura 042) (Marner, A Direcção 
Cinematográfica, s.d.). Isto não só ajuda a criar mudanças direccionais, mas também alterações 
de cenário, de personagem ou de tempo.

Figura 041
Marcar oposição
(Marner, A Direcção Cinematográfica, s.d.)

Figura 042
Plano neutro
(Marner, A Direcção Cinematográfica, s.d.)
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Contra Campo

A continuidade pode ser garantida com a simples direcção do olhar de uma personagem. 
Dependendo da narrativa, o olhar pode posicionar um acontecimento, uma segunda perso-
nagem ou, como exemplificado na imagem anterior, um eixo de acção ou uma deslocação 
(Figura 043) (Marner, A Direcção Cinematográfica, s.d.). É muito importante apresentar em casos 
como este um plano para estabelecer a cena, ou seja, mostrar a posição de um personagem 
em relação ao outro num plano prévio.

Geada também desenvolve este modo de estabelecer a continuidade que recorre ao pla-
no, à composição e ao enquadramento. A maior parte dos planos implica a subjectividade do 
olhar de alguém dentro da própria ficção: a câmara raramente ocupa a posição da persona-
gem, uma vez que, sucessivamente, a mostra a olhar para algum ponto específico e mostra o 
sujeito para o qual a personagem estava a olhar. Normalmente, quando vemos a personagem 
não vemos o que ela vê, e quando vemos o que a personagem vê, não a vemos. Deste modo, 
o que está dentro de cada plano é inseparável daquilo que está fora do plano nesse preci-
so momento: a acção nunca se reduz àquilo que é visível (Geada, O Cinema Espectáculo, 1987). 

Figura 043
Continuidade pela direcção do olhar
(Marner, A Direcção Cinematográfica, s.d.)
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Continuidade Temporal
Um filme é uma condensação temporal. Coloca-se a excepção de casos especiais, como o 

sugerido por Marner (Empire State de Warhol) cujo tempo representado é mais longo do que 
o real, ou o Russian Ark de Sokurov, especial por ser feito com um único plano continuo. Na 
generalidade, a montagem deve fazer o espectador sentir o tempo do filme decorrer regular-
mente, sem sobressaltos, para que a ilusão não seja destruída. Para garantir a continuidade 
durante esta condensação irreal do tempo, Marner sugere 3 técnicas habituais:

Fusão: é o fechar (ou o abrir) de um plano, terminando (ou começando) com um ecrã ne-
gro, um encadeado entre o plano filmado e um plano negro  (Marner, A Direcção Cinematográfica,
s.d.).

Encadeado: não é mais do que a combinação de uma fusão de fecho com uma fusão de 
abertura, uma sobreposta à outra (Marner, A Direcção Cinematográfica, s.d.).

Sequência-síntese: é uma montagem de uma série de planos curtos, normalmente acom-
panhados por música e usados em genéricos ou vídeos industriais, dando rapidamente uma 
ideia geral bastante precisa das actividades. É muito efectivo para a criação de ambientes e 
representações de períodos históricos (Marner, A Direcção Cinematográfica, s.d.).

Estes três conceitos de Marner (continuidade direccional, contra campo e continuidade 
temporal) verificam-se insuficientes para caracterizar a continuidade, pois assentam sobre-
tudo na continuidade criada através da montagem. No entanto, o autor menciona alguns as-
pectos que poderiam dar origem a outros tipos de continuidade. Por exemplo, um elemento 
do cenário (como um objecto posicionado sobre uma mesa) similar em dois planos diferen-
tes pode ser uma indicação espacial que os relaciona. Ou um mesmo tipo de iluminação apli-
cado a dois cenários diferentes pode indicar a hora fictícia da narrativa (dia ou noite), crian-
do uma relação temporal entre os dois espaços.
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Entende-se por montagem a organização dos planos de um filme, segundo determinadas 
condições de ordem e duração. A junção de planos em sequências e a passagem de sequên-
cia para sequência é um factor decisivo na comunicação da narrativa e no efeito sensorial 
que tem no espectador (Martin, A Linguagem Cinematográfica, 2005). 

A montagem incorpora várias funções e objectivos. Martin enumera aqueles que, segundo 
o autor definem qualquer decisão tomada para edição:

Criar Movimento: a montagem define uma sucessão de imagens que, tal como no processo 
de animação, são unificadas de forma a dar uma aparência de continuidade temporal e espa-
cial à acção (Martin, A Linguagem Cinematográfica, 2005).

Criar uma Ideia: este é, segundo o autor, o papel mais importante da montagem. É a apro-
ximação de elementos diversos que, quando colocados em conjunto e em confrontação, atri-
bui um sentido novo à narrativa (Martin, A Linguagem Cinematográfica, 2005).

Criar um Ritmo: refere-se à distribuição métrica e plástica dos planos colocados em forma 
de cadeia (Martin, A Linguagem Cinematográfica, 2005).

Block aborda a montagem desde o ponto de vista do estudo do ritmo, e portanto coloca o 
seu objectivo rítmico em grande relevância. Designa-o por Ritmo Editorial. Os princípios rít-
micos pelos quais se rege a montagem são os mesmos do som e da música, os mesmos apre-
sentados anteriormente para o estudo da composição: é definido por uma alternação, uma 
repetição e um tempo. Se encararmos cada corte que o editor faz como uma batida rítmica, 
então este será um momento de maior destaque ou impacto, e o espaço entre cortes será 
um momento de menor impacto equivalente ao momento de silêncio. Consoante a força 
do ritmo impresso na composição de cada plano, maior será o ritmo produzido pelo corte 
(Block, The Visual Story, 2008).

Montagem, Ritmo e sua Narrativa

Figura 044
Montagem: contraste
(Block, The Visual Story, 2008)
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A imagem apresentada anteriormente mostra um exemplo de ritmo editorial que se baseia 
no contraste tonal para obter uma alternância. Os planos, separados por um corte, apresen-
tam uma forte diferença cromática que cria um ritmo acelerado.

O segundo exemplo apresenta a situação oposta. São nos dados dois planos muito simila-
res, colocados de forma consecutiva na fase da montagem. As duas imagens são muito pró-
ximas a nível de tonalidades, linhas, formas e peso visual. O efeito obtido é um ritmo muito 
lento que aumenta a tensão da narrativa.

No ritmo editorial, o elemento repetição pode ser encarado de dois géneros diferentes. O 
primeiro é designado como repetição editorial e é a que ocorre com as “batidas rítmicas” do 
processo de corte e colagem de planos. O segundo é a repetição pictorial, que se dá quan-
do o mesmo plano é repetido várias vezes ao longo de uma sequência: esta cria uma gran-
de afinidade visual na cadeia e diminui a intensidade do ritmo a cada vez que o mesmo pla-
no se repete. O tempo editorial refere-se ao espaço temporal que decorre entre cada corte. 
Uma série de edições forma um sentido de tempo que se pode manter constante, acelerar 
ou abrandar, dependendo da narrativa. Para o espectador, é mais fácil sentir o ritmo visual 
em sequências com tempos mais rápidos: um tempo demasiado lento pode causar uma sen-
sação de falta de ritmo (Block, The Visual Story, 2008).

Pearlman também analisa a montagem enquanto um exercício rítmico, fazendo uma apro-
ximação entre o cinema e a dança e comparando a edição de uma peça à criação de uma co-
reografia. A coreografia é a arte de manipular o movimento: tornar tempo, espaço e energia 
em estruturas e formas afectivas. O editor trabalha com os mesmos instrumentos que o core-
ógrafo: a música, o pulso – a mais pequena unidade expressiva – e a maneira como toda uma 
peça (conjunto de movimentos) é feita com base nesta unidade. Segundo esta perspectiva, 
o ritmo, a montagem e o entendimento da narrativa, estão muito dependentes dos próprios 
actores e da sua prestação (Pearlman, Cutting Rhythms, 2009). 

Figura 045
Montagem: afinidade
(Block, The Visual Story, 2008)
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Esta autora divide o ritmo em três tipos que diz serem acumulativos, ou seja, que no mo-
mento em que o editor monta a sequência e lhe dá um determinado ritmo editorial, deve ter 
em conta um conjunto destes três tipos de ritmo:

Ritmo Físico: é o ritmo baseado no movimento em si mesmo. Responde a trajectórias físi-
cas e tem uma interpretação directa (Pearlman, Cutting Rhythms, 2009).

Ritmo Emocional: é muitas vezes confundido com o primeiro tipo (visto que está muitas 
vezes relacionada com uma trajectória de movimento físico), mas experiencia-se de manei-
ra totalmente diferente. A actuação do personagem transmite emoções e provoca emoções: 
para o editor, não é tão “perigoso” cortar um ritmo físico, como é cortar um ritmo emocio-
nal; deve colocar menos atenção no movimento da acção e privilegiar a captação sensorial 
que será feita pelo espectador (Pearlman, Cutting Rhythms, 2009).

Ritmo de Eventos: implica uma libertação de novas informações, uma mudança no decur-
so da narrativa ou na sua estrutura. Há eventos grandes, com repercussões importantes, e 
eventos menores que apenas mudam um pouco a direcção dos acontecimentos. A maneira 
como o editor define este ritmo – o tempo, a energia e a extensão dos movimentos que co-
munica – é o que irá definir a sua força e impacto, ou seja, defini-lo como um evento mais ou 
menos importante para a narrativa (Pearlman, Cutting Rhythms, 2009).

Vários autores procuram também orientar o designer de produção e o editor para deter-
minadas opções de edição e montagem com base nos objectivos pretendidos em dado mo-
mento da narrativa. Almeida, por exemplo, propõe dois tipos de montagem que devem ser 
estudados no sentido de obter uma narrativa de aspecto natural e que não transmita sensa-
ções de sobressalto. O primeiro é a montagem baseada na minutagem, que pode ser explica-
da como o tratamento do tempo que cada plano permanece no ecrã: um factor métrico rela-
cionado com o ritmo que se não for bem controlado poderá criar confusão no espectador. O 
segundo tipo é a montagem baseada na fluidez. Para explicar esta, o autor dá o exemplo de 
dois planos: no primeiro, um homem levanta um braço para levar a mão à testa e no segundo 
o homem limpa o suor da testa (Almeida, Cinema Documental, 1982). O corte entre os dois pla-
nos pode ser feito de duas maneiras:

Através de um corte mecânico: é utilizado um ponto de referência exacto. No exemplo do 
autor, o primeiro plano seria cortado exactamente quando a mão do homem toca a sua testa  
(Almeida, Cinema Documental, 1982). 

Através de um corte dramático: parte da acção é excluída. No exemplo dado, o primeiro 
plano é cortado antes da mão chegar à testa, enquanto no segundo plano esta já lá está. É 
necessário muito cuidado e sensibilidade para montar bem este corte, para que não perca a 
naturalidade  (Almeida, Cinema Documental, 1982).

Martin sugere uma categorização diferente, feita segundo o estudo de duas tipologias: 
Montagem Narrativa e Montagem Expressiva. A montagem narrativa refere-se ao aspec-
to mais simples e imediato da montagem, aquele que consiste em ordenar segundo uma 
sequência lógica e cronológica vários planos, de modo a contar uma história de modo a 
avançar a acção da narrativa. A montagem expressiva tem como objectivo produzir um 
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efeito directo e exacto através do choque entre imagens, visa exprimir um sentimento ou 
uma ideia em lugar de uma acção. Tende a produzir efeitos de ruptura na interpretação do 
espectador, fazendo-o tropeçar intelectualmente para tornar mais viva nele a ideia expressa 
(Martin, A Linguagem Cinematográfica, 2005). O autor dá alguns exemplos de montagens expres-
sivas comummente utilizados, por demonstrarem uma eficácia notável. Um exemplo disto, é 
a montagem paralela: uma montagem cujo objectivo principal é mostrar uma simultaneida-
de temporal entre duas acções, conseguindo também levar o espectador a estabelecer uma 
comparação entre duas situações, fazer uma aproximação simbólica e formar uma posição 
ideológica.

Eisenstein é outro teórico que estuda a montagem procurando dividi-la em tipologias. Se-
gundo este, qualquer momento teatral exerce sobre o espectador uma pressão sensorial ou 
psicológica que irá produzir uma emoção. Assim, a montagem pode ser dividida em cinco ti-
pos diferentes: a montagem métrica ou “motor primária” (baseada no comprimento tempo-
ral dos planos, mais uma vez, análoga à medida musical), a montagem rítmica ou “emotiva 
primária” (baseada no comprimento temporal do plano e no movimento que ocorre den-
tro deste), a montagem tonal ou “emotiva melódica” (baseada a ressonância emocional do 
plano), a montagem harmónica ou “afectiva polifónica” (baseada na dominante afectiva de 
toda a totalidade do filme e não apenas daquele momento especifico) e a montagem inte-
lectual ou “afectiva intelectual” (uma tentativa de combinar uma ressonância afectiva com 
uma análise intelectual) (Eisenstein, Reflexões de um Cineasta, 1972).

Seja qual for a categorização dos tipos de montagem seguida pelo designer, devem ser es-
tudados, comparados e combinados diferentes tipos em cada momento da narrativa. É im-
portante ter em conta que, apesar do principal objectivo do designer ser tornar a narrati-
va compreensível, o seu verdadeiro desafio consiste na expressividade, uma vez que requer 
uma maior mentalidade crítica sobre a peça e um exercício criativo exigente. 
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A produção cinematográfica não é um projecto do designer de produção: a equipa e a varie-
dade de profissionais necessária para o levar o cabo são grandiosas. Assim, o designer deve 
dominar dois tipos de comunicação diferentes, relacionados com dois públicos totalmente 
distintos. O primeiro, o público-alvo da peça, é atingido através das técnicas de criação de 
imagem tratadas no capítulo anterior. O segundo é todo o conjunto de profissionais que será 
responsável por trabalhar o projecto do designer, torna-lo praticável. Depois de criado o con-
ceito, as ideias e as linhas de orientação para o projecto da peça fílmica, este deve ser comu-
nicado ao realizador, ao produtor, ao director de fotografia e a todos os elementos da equipa 
de design que serão responsáveis pela construção, decoração, produção dos figurinos, etc.

Do ponto de vista criativo, o designer de produção é o responsável pela aparência e esté-
tica de uma peça cinematográfica. Estas nascem da imaginação do designer, das suas capa-
cidades artísticas e da colaboração com o realizador e director de fotografia, entre outros. É 
responsável por interpretar o guião e a visão do realizador, fazer uma investigação sobre o 
“mundo” de cada peça cinematográfica e dar-lhe sentido e autenticidade, traduzindo-o em 
ambientes físicos nos quais os actores podem desenvolver as personagens e dar forma à his-
tória. O design de produção materializa-se numa série de metáforas visuais: uma paleta de 
cores e texturas, um determinado período arquitectónico, a selecção de locais de filmagem, 
projectos de cenários, figurinos, caracterização, etc. Ou seja, um tema gráfico coesivo que 
informa o espectador de forma imediata (LoBrutto, The Filmmaker’s Guide to Production Design, 
2002). Embora esta definição de LoBrutto descreva a profissão de forma generalista, outras 
definições serão abordadas neste capítulo de forma a definir funções, métodos e fases de 
projecto, responsabilidades e interacções com os diferentes profissionais com os quais cola-
bora. Como um desenvolvimento do tema, também será abordada a formação que se espera 
que o designer tenha para este tipo de projecto. Esta formação deve permitir ao designer, 
segundo Carrick, manter uma preocupação prioritária sobre o planeamento previsto para as 
sequências e as suas montagens, saber se a emoção ou a atmosfera pretendidas são atingi-
das através dos cenários e dos figurinos, colaborar com o guionista na sua tarefa de refor-
mulação do guião e com o director na sua interpretação do guião. Deve ser capaz de prever 
custos de materiais ou tecnologias, qualquer gasto pelo qual o seu departamento seja res-
ponsável, ter noção dos custos envolvidos em cada decisão que tome (uma opinião sobre o 
controle de custos que já difere em relação à de LoBrutto). Deve ter a capacidade de prever 
o efeito no espectador consoante o uso da cor e as técnicas de iluminação adoptadas. Os 
seus conhecimentos em relação aos truques e simulações utilizados nas filmagens devem 
ser aprofundados. Embora alguma habilidade de engenharia seja benéfica, não é essencial 
(Carrick, Designing for Films, s.d.). Neste capítulo serão tratadas todo este tipo de capacidades 
ou habilidades que são essenciais ao bom desenvolvimento do projecto em equipa.

Introdução: 
Etapas do Processo Criativo na 

Elaboração de uma Narrativa Visual

2.1
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Para possibilitar este trabalho em equipa e esta colaboração entre agentes e fazer com que 
o projecto conclua de forma coesa, numa peça fílmica na qual todos os seus elementos façam 
parte do mesmo conceito, é crucial que o designer possa comunicar o projecto aos restan-
tes membros da produção. Isto é feito através de determinados suportes ou outputs. Ilustra-
ções, fotografias, modelos, storyboards detalhados para pensar cada plano e outros métodos 
que serão tratados ao longo do capítulo de forma minuciosa. É crucial que este sistema de 
comunicação e de distribuição de informação funcione de forma perfeita, pois muitas vezes 
é necessário que os diferentes profissionais trabalhem com pouca dependência em relação 
à discussão oral, por exemplo, no caso de ser um estúdio que desenvolve projectos para te-
levisão onde um designer deve coordenar a sua equipa (muitas vezes composta por diversos 
directores artísticos) para criar de dezenas a centenas de ambientes semanalmente (Wade, 
Designing for TV, 1954).
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2.2 Outputs e Suportes 
ao Longo do Processo Criativo 

e sua Evolução

As ilustrações, ou sketches, são ferramentas imprescindíveis à figuração do espaço cénico. 
Apesar de não poderem definir o aspecto final do plano captado pela câmara, são cruciais 
para comunicar as intenções do designer aos restantes profissionais da equipa e tomar de-
cisões, tanto relacionadas com o processo de pré-produção como para a produção propria-
mente dita. 

Segundo Carrick, a principal função destes desenhos é ajudar o realizador a comparar as 
ambiências e a emotividade das diversas cenas e preparar-se para formular transições har-
moniosas (Carrick, Designing for Films, s.d.). LoBrutto realça a importância das ilustrações em 
outros elementos que, podendo ou não estar directamente relacionados com o espaço, são 
relevantes para a definição da mesma ambiência: elementos de vestuário e maquilhagem 
também são abordados (LoBrutto, The Filmmaker’s Guide to Production Design, 2002). As ilustra-
ções são, de facto, essenciais para as funções de vários profissionais e devem ser copiadas e 
distribuídas por vários departamentos. Por exemplo, são importantes para ajudar os actores 
a compreender exactamente as ideias do realizador e para o director de fotografia manter o 
seu trabalho coerente, procurando tornar efectiva a comunicação desejada (Carrick, Designing 
for Films, s.d.). Os responsáveis pela procura de cenários naturais e espaços de filmagem deve 
ter este documento de modo a satisfazer as necessidades artísticas e técnicas dos outros de-
partamentos (LoBrutto, The Filmmaker’s Guide to Production Design, 2002). 

Esta ilustração apresentada por Preston é um exemplo claro desta função básica: um sim-
ples estudo feito com base no abstraccionismo, pode representar a ambiência que se preten-
de dar a uma cena ou a uma peça completa: esta ilustração usa a dinâmica dada ao traço e o 
estudo de uma palete de cores (a versão original desta ilustração inclui cor) para represen-
tar  o estado de espírito que será dado à narrativa. De facto, a utilização da cor nas ilustra-
ções pode ser um factor decisivo para a comunicação efectiva da mensagem, descrevendo 

I lustrações e Maquetes: do Modelo Físico ao Digital

Figura 046
Ilustração abstracta de uma ambiência
(Preston, What na Art Director Does, 1994)
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componentes físicas e psicológicas. A cor é a forma de comunicação não verbal mais imedia-
ta: o espectador reage à cor de forma natural graças a uma compreensão adquirida, uma ca-
pacidade de distinção visual que vem desde tempos ancestrais. Emprega-se nas ilustrações 
para representar pensamentos e emoções de um modo único, atrair a atenção sobre um as-
pecto concreto ou recorrer a normas e códigos culturais (Ambrose, Les Essentiels: Graphisme -
- Couleur, 2005).

Numa segunda fase de estudo, quando o conceito e as paletes de cores estão bem defini-
das, começa-se a produzir ilustrações mais figurativas e mais comunicativas. Carrick apre-
senta esta fase do projecto com o exemplo do designer alemão Klause Richter: quando de-
senvolvia um projecto de design de uma peça cinematográfica, Richter criava de dez a doze 
diferentes desenhos para uma única cena, tentando mostrar todos os ângulos possíveis de 
visualizar um mesmo cenário e utilizava as ilustrações para os momentos cruciais da acção. 
Os desenhos de planos extremos dos personagens podem não ter uma aplicação prática na 
construção do cenário, mas são importantes para não perder de vista a emotividade e a am-
biência do momento cinematográfico. Ao todo, para um guião que apresentasse apenas dez 
cenas, Richter produziria aproximadamente cinquenta ilustrações, em papéis de várias cores 
e tamanhos (Carrick, Designing for Films, s.d.). 

Outro autor que constitui um exemplo do método de trabalho seguido na construção de 
ilustrações é Ferdinand Bellan. Este especialista russo em ambiências de carácter histórico 
mostra-nos a importância de incluir figuras humanas nas ilustrações: o conhecimento do de-
senho da figura humana é uma ferramenta importante para o director artístico, uma vez que, 
segundo Carrick, o actor é o elemento que mais vida dá ao drama. Para além disso, a presen-
ça das personagens torna a composição mais exacta, possibilita visualizar a relação entre o 
fundo e os personagens com maior clareza, posiciona com eficácia o olhar dos actores e a di-
recção da luz em relação a estes. Os cenários começam a ser desenvolvidos desde as ilustra-
ções, porque como são parte integrante da caracterização dos próprios personagens; é cru-
cial estudar desde uma fase inicial a sua relação com o ambiente e os restantes elementos 
do espaço cénico: não só falam do foro psicológico da personagem, como também indicam 
estados de espírito e até mesmo as suas intenções - o cenário e o seu tratamento de luz po-
dem identificar o personagem como um “herói” ou um “vilão” (Carrick, Designing for Films, s.d.).

Figura 047
Ilustração de Bellan 1
(Hirsh, Art and Design in the British Film 5, 2007). 
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Como se pode observar nesta ilustração que Bellan desenvolveu para Salute the Soldier 
(Figura 047), as figuras humanas são o elemento central de toda a representação. Através de-
las, é feito o enquadramento da imagem, é projectada a incidência da luz, a ambiência e a 
emoção a transmitir. As personagens são, ainda, a ferramenta utilizada para dar profundida-
de e perspectiva à imagem, dando-lhe continuidade.

Nesta ilustração (Figura 048) para o filme Saint Joan (1957), Bellan planeia mais uma vez a 
composição do plano com base nas personagens. Aqui, tanto as figuras humanas como os 
seus adereços são as peças-chave para transmitir a emoção: a personagem principal é en-
cerrada pela sobreposição de planos numa imagem de cativeiro. A multiplicação das figuras 
humanas e a perspectiva causam uma ambiência pesada e intensa, levando o espectador a 
sentir-se parte da multidão representada.

Figura 048
Ilustração de Bellan 2
(Hirsh, Art and Design in the British Film 5, 2007). 
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Esta ilustração de Fritz Lang (Figura 049) faz parte da pré-produção do filme Metropolis 
(1927) e está exposta na Cinemateca Francesa, em Paris. Os seus desenhos revelam grande 
controlo sobre a luz e o enquadramento, revelando um autor que aposta mais na criatividade 
do que na técnica. Esta ilustração pretende comunicar o dinamismo vivido na circulação pre-
sente neste momento do filme, para contrastar com a tranquilidade vivida na torre de Babel 
(Eisenschitz, Architecte-décorateur de cinema, s.d.).

Figura 049
Ilustração de Fritz Lang
(Eisenschitz, Architecte-décorateur de cinema, s.d.)

Figura 050
Ilustração de Otto Hunte
(Eisner et al., The Street, s.d.)
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Esta ilustração de Otto Hunte (Figura 050) para o filme The Blue Angel (1930), de Josef von 
Sternberg, revela bastante bem as características do expressionismo alemão levado à pré- 
-produção. A obliquidade da silhueta da rua retratada revela o estado de espírito que se pre-
tende comunicar, numa narrativa onde uma das personagens assume o papel de uma presa 
que está a ser perseguida (Eisner et al., The Street, s.d.). 

 
Ettedgui relembra que a ilustração é, antes de uma representação de uma realidade ou um 

ambiente, uma ferramenta de comunicação entre diferentes profissionais e, acima de tudo, 
entre um designer e o seu cliente. O designer de produção deve saber criar uma ilustração 
que comunique a sua ideia claramente, mas também interpretar o pedido de um cliente que 
vem muitas vezes em forma de ilustração, uma ilustração que apesar de ter sido feita por um 
profissional que não tem uma formação relacionada com a comunicação gráfica, pretende 
transmitir uma ideia que deve ser trabalhada e desenvolvida. Esta é, muitas vezes, a relação 
entre o designer e o realizador (Ettedgui, Production Design and Art Direction, 1999). As ilustra-
ções que se seguem fazem todas parte da pré-produção do mesmo filme: Vertigo (1958) de 
Hitchcock. No entanto, através da comparação entre estas, podemos observar dois registos 
totalmente diferentes que explicam os seus diferentes propósitos e objectivos. A primeira 
imagem (Figura 051) mostra duas ilustrações feitas pelo próprio realizador: apesar de se re-
conhecer qualidade gráfica nestes desenhos com base na firmeza do traço, na utilização da 
perspectiva e na utilização de diferenças tonais para dar sombra e profundidade, são ilus-
trações de execução rápida e com um nível de detalhe muito baixo. Estas ilustrações foram 
usadas para explicar a sua visão ao director artístico, e portanto foram uma ferramenta au-
xiliar ao seu discurso numa reunião entre duas pessoas. As ilustrações feitas pela equipa de 
design (Figura 052) são minuciosas, com um nível de detalhe muito alto e auto-explicativas. 
Isto ajuda a que o objectivo gráfico e a visão do realizador seja compreendida de forma mais 
imediata pelo destinatário destas ilustrações: todos e cada um dos membros das equipas que 
irão trabalhar para lhes dar forma.

Figura 051
Ilustrações de Hitchcock
(Ettedgui, Production Design and Art Direction, 1999)
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Figura 052
Ilustrações para Hitchcock
(Ettedgui, Production Design and Art Direction, 1999)

Alguns autores chamam ainda a atenção para um outro tipo de ilustração, não tanto rela-
cionada com a representação de ambiência, mais relacionada com os fins construtivos que o 
desenho pode ter: uma segunda função muito diferente. Nestas ilustrações são feitas, para 
os construtores, plantas com e sem a aplicação do mobiliário, alçados, cortes e detalhes 
construtivos. Para os pintores ou decoradores, são feitos levantamentos de valores tonais de 
todos os elementos necessários (Wade, Designing for TV, 1954), assim como especificações a ní-
vel de objectos, mobiliário e acessórios, tudo o que for necessário para materializar o espaço 
criado em conceito. Não se tratam de desenhos técnicos finalizados, a sua função primária 
continua a ser a comunicação de uma ideia, como iremos verificar.

Preston exemplifica-o com o projecto de um cenário (Figuras 053, 054 e 055): aqui, são feitas 
plantas, alçados e uma perspectiva axonométrica: os cortes e detalhes construtivos não são 
importantes nesta fase do projecto, trata-se apenas de comunicação para o futuro projecto 
deste cenário. O autor defende a utilização de cor se o caso o justificar e chama a atenção 
para os benefícios comunicativos de incluir figuras humanas para marcar a escala. As notas 
casuais servem para estimular a discussão oral com a produção e a realização (Preston, What 
na Art Director Does, 1994), o que mais uma vez justifica a sua função. 
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Figura 053
Alçados (desenho ilustrativo)
(Preston, What na Art Director Does, 1994)

Figura 055
Axonometria (desenho ilustrativo)
(Preston, What na Art Director Does, 1994)

Figura 054
Plantas (desenho ilustrativo)
(Preston, What na Art Director Does, 1994)
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O designer deve saber como comunicar, discutir ideias e trabalhar em conjunto com profis-
sionais que tenham uma formação diferente da sua: um realizador ou um produtor não têm 
necessariamente que saber interpretar uma planta ou um alçado.  Apesar da expressividade 
que o designer, através do estudo de áreas como a infografia ou o design gráfico, possa dar a 
este tipo de desenhos, existem formas mais figurativas de fazer uma exposição do espaço. É 
esta a importância de ilustrações com um grafismo “amigo do utilizador”, que podem ou não 
ser renders dependendo da sua função - é demasiado caro fazer renders para apresentação 
de ideias iniciais. Neste caso costuma optar-se por simples ilustrações perspécticas (Wade, 
Designing for TV, 1954)). Os seguintes dois exemplos são dados por Wade, para exemplificar 
opções de grafismo e respectivas funções.

A Figura 056 trata de uma criação de Otis Riggs, com especificação de interiores, exteriores 
e decorações (incluindo materiais de revestimento). Wade refere que estas ilustrações eram 
normalmente acompanhadas por um modelo à escala, ou seja, uma maquete volumétrica. 
Com estas ferramentas era possível visualizar previamente toda a disposição dos cenários 
em estúdio e gerir o aproveitamento dado ao local. Também são importantes na fase de 
produção e filmagens, pois ajudam a indicar ao produtor, aos actores e aos operadores de 
câmara quais as áreas de representação e que organização espacial devem seguir (Wade, 
Designing for TV, 1954).

Figura 056
Render (desenho ilustrativo) 1
(Wade, Designing for TV, 1954)
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Figura 057
Render (desenho ilustrativo) 2
(Wade, Designing for TV, 1954)

Esta ilustração perspéctica de William Craig Smith (Figura 057), apesar de ter um grafismo 
similar à anterior, é desenvolvida numa perspectiva “olho-de-pássaro”, que permite a visua-
lização de dois cenários colocados em zonas opostas do estúdio. O seu objectivo era orientar 
o departamento de construção e o produtor em relação à organização do espaço.

Apesar de Wade referir os renders como uma ferramenta demasiado cara para ser usada 
em momentos iniciais do projecto, a evolução tecnológica tem vindo a reduzir o tempo ne-
cessário para os desenvolver e, portanto, os seus custos. Quando as ilustrações são feitas 
mais por motivos de organização de espaço que por comunicação de uma ambiência, os ren-
ders têm uma vantagem óbvia: um só desenho permite modificar o ângulo de visualização. 
Esta propriedade tem vindo a tornar as maquetes volumétricas num recurso cada vez menos 
utilizado, como refere Preston. Estes modelos feitos à escala, normalmente em madeira ou 
borracha, pintados à mão, são usados normalmente para auxiliar o designer nas suas apre-
sentações aos restantes membros da equipa de design, ao realizador, ao produtor e ao di-
rector de fotografia. Costumam ser bastante esclarecedores quando o objectivo é comunicar 
detalhes construtivos (Preston, What na Art Director Does, 1994). No entanto, em determinados 
projectos como por exemplo peças de animação digital, continuam a ser um recurso neces-
sário e obrigatório. Tal como em design de produto, permitem uma visualização do espaço 
mais exacta e realista.

Repare-se que, apesar do estudo dos diferentes tipos de ilustrações e modelos usar fre-
quentemente o caso exemplar do projecto dos cenários, os mesmos suportes serão utiliza-
dos num projecto de um acessório ou figurino, organizando-se e caracterizando-se de forma 
semelhante. 
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Embora a personagem já tenha sido idealizado pelo guionista, é o designer de produção que 
lhe dá toda a sua visualidade e para isso é relevante que conheça as regras básicas de cria-
ção de uma personagem. Um protagonista ou personagem principal da narrativa tem a sua 
história, a sua personalidade e os seus objectivos pré-estipulados, mas é o designer que lhe 
atribuirá a capacidade de prender a atenção e interesse do espectador e, muitas vezes, de 
criar neste elementos de identificação.

A construção da personagem pode ser analisada de diversas formas. Para compreender a 
abordagem visual desta construção é necessário conhecer a primeira perspectiva pela qual 
é criada: a abordagem literária. As três regras de construção do personagem estipuladas por 
Pedro Sena-Lino são úteis tanto para casos em que o designer participa na própria fase ini-
cial de concepção da personagem, como em casos nos quais deve apenas trabalhar a sua 
imagem:

Verosimilhança
O personagem deve aproximar-se da realidade, ser semelhante ao real. Não se trata de ne-

gar a ficção-científica ou o sobrenatural, antes pelo contrário, mesmo que essas narrativas 
precisam de ligar-se à realidade, sob pena de não serem credíveis (Sena-Lino, Curso de Escrita 
Criativa I, 2008).

Coerência Interna
Todas as características e dados da personagem devem ser desenhados uns em relação aos 

outros e manterem uma lógica entre si. É certo que nenhum ser humano é totalmente coe-
rente, mas essa complexidade já deve ser analisada num segundo ou terceiro nível de cons-
trução da personagem. A construção da personagem simples requer coerência interna (Sena-
Lino, Curso de Escrita Criativa I, 2008).

Autonomia
As suas acções não nascem de algo indefinido, sem ligação nem sustentação. A personagem 

será colocada num determinado ambiente, onde terá de conviver com determinada realida-
de, e é com base nesta envolvente que será mostrada a sua personalidade e lhe será dada a 
oportunidade de agir. É desta forma que se confere autonomia à personagem (Sena-Lino, Cur-
so de Escrita Criativa I, 2008). 

Newman caracteriza o processo de criação de uma personagem usando como exemplo um 
tipo de design de produção que exige muito desta fase do projecto: o design de jogos de ví-
deo. Nestas produções, a personagem principal é mais do que o protagonista da narrativa: é 
também o próprio jogador, e portanto vai ter de corresponder a todas as necessidades do uti-
lizador. Num caso como este, o designer de produção deve participar no desenvolvimento do 
personagem desde a fase inicial e participar na escrita da própria narrativa, de maneira a ade-
quá-la o mais possível aos objectivos de um jogo e à interactividade que este exige (Newman,
Cinematic Game Secrets for Creative Directors and Producers, 2009). 

Design de Personagens
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Para criar um protagonista, há vários elementos que devem ser tidos em conta. O mais es-
sencial é a definição da sua motivação, pois um protagonista é uma personagem que se des-
taca das outras pelo seu desejo. Essa motivação deriva do seu passado, essencial para jus-
tificar o presente da narrativa. É, no entanto, frequente que o passado da personagem seja 
criado depois de definida a sua motivação. Surgem então outras características particulares, 
como a sua profissão ou a sua etnia, sendo importante definir o seu objectivo, já que o ob-
jectivo do protagonista será também o objectivo do jogo (Newman, Cinematic Game Secrets for 
Creative Directors and Producers, 2009).

Uma das técnicas utilizadas para aumentar o interesse que o espectador terá no protago-
nista é a criação de um bom antagonista que o irá complementar. Neste caso, o designer não 
deve apenas dar forma à personagem mais importante da narrativa: deve dar forma à inte-
racção entre duas personagens, usando o contraste para os caracterizar de diferentes for-
mas. Depois são desenvolvidos os personagens “de apoio” ou secundários: segundo New-
man, as características destes personagens devem oferecer diversidade, para poder atrair 
tipos diferentes de jogadores (Newman, Cinematic Game Secrets for Creative Directors and Produ-
cers, 2009).

Deve haver uma preocupação constante pelo decorrer da narrativa e as transformações 
que a personagem vai sofrer ao longo desta. O design do protagonista nasce da análise da 
sua personalidade e das suas motivações, que naturalmente podem sofrer mudanças no de-
correr da história e exigir mudanças, tanto no próprio personagem como no seu ambiente 
envolvente. Estas alterações progressivas devem ser projectadas como um conjunto e nunca 
de maneira individual. No caso de um jogo de vídeo, o autor aconselha a aproveitar toda a in-
teractividade que este proporciona e permitir ao utilizador tomar decisões sobre as mudan-
ças sofridas pelo personagem e sobre as alterações do seu design (Newman, Cinematic Game 
Secrets for Creative Directors and Producers, 2009). 

Beiman aborda a construção da personagem desde um ponto de vista inteiramente visual, 
embora concentre a sua análise principalmente na produção para animação. Para a autora, 
não é necessário que o espectador goste de uma personagem para a achar apelativa. Para a 
criar, o designer deve pensar: “o espectador irá querer gastar alguns minutos da sua vida, ou 
mesmo horas, na companhia deste personagem e da sua história?”. E para que uma persona-
gem seja apelativa, a sua imagem deve ser projectada de forma criativa: a personagem deve 
ser interessante, mas não necessariamente complexa pois isso pode dificultar as acções re-
queridas pela história. O seu aspecto irá comunicar ao espectador a sua posição na narrativa, 
os seus traços de personalidade, o seu papel em relação às outras personagens. Deve haver, 
no entanto, um cuidado especial para que a sua imagem não denuncie as suas acções futuras 
(Beiman, Prepare to Board!, 2007).

É importante que a personagem e as suas acções fiquem bem definidas no seu entendimen-
to literário aqui apresentado para que o design possa cumprir a sua função: a forma segue a 
função. Por exemplo, no caso do design de personagens para uma animação, se a narrativa 
nos diz que uma personagem deve abraçar outra, os seus braços devem ser desenhados com 
comprimento suficiente para que possa realizar esta acção. É também por este mesmo mo-
tivo que as personagens de uma mesma narrativa devem ser projectadas em conjunto, sem-
pre analisando-as em comparação umas com as outras, e nunca de forma isolada. Da mesma 
forma, a personagem deve ser desenvolvida em contexto com os cenários e os objectos que 
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lhe estão relacionados ou com os quais entra em contacto. Todos estes elementos irão for-
mar uma identidade visual única, um dos objectivos principais do design de produção. Pode, 
no entanto, existir alguma variação de estilo no mesmo projecto se o argumento o justificar. 
Por exemplo, se se pretender acrescentar um elemento de contraste cómico, esta variação 
deve ser feita de forma controlada, para não gerar um sentimento de confusão no especta-
dor (Beiman, Prepare to Board!, 2007).

Para que uma personagem tenha uma imagem bem definida, esta deve ser reconhecível 
pela sua silhueta: quando isto acontece, diz-se que o personagem é facilmente “legível”. Esta 
característica é especialmente importante na animação, por isso neste tipo de produções os 
personagens são muitas vezes desenhados com base na sua silhueta, partindo de fora para 
dentro. Esta técnica de desenho baseia-se na utilização de figuras geométricas: o persona-
gem começa por ser um conjunto de formas básicas que vão ganhando complexidade e or-
ganicidade, até que adquira a imagem desejada (Beiman, Prepare to Board!, 2007). A utilização 
desta técnica de desenho é ilustrada na imagem que se segue.

Figura 058
Silhueta: formas básicas
(Beiman, Prepare to Board!, 2007)
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Figura 058
Silhueta: formas básicas
(Beiman, Prepare to Board!, 2007)

As formas básicas também são utilizadas para criar a expressão dos rostos, para conferir ao 
personagem determinadas características psicológicas. Por exemplo, personagens que exi-
bem formas circulares revelam uma figura sem agressividade que consegue transmitir con-
fiança. As formas quadrangulares criam personagens mais sólidos, fortes e de aspecto infle-
xível. As figuras compostas, com vários ângulos ou criadas a partir de formas triangulares, 
transmitem agressividade, velocidade e esperteza. À medida que o projecto avança e o per-
sonagem se liberta das suas formas básicas tornando-se mais orgânico e natural, surgem ou-
tras técnicas que lhe conferem maior personalidade e interesse. Por exemplo, ao variar as 
proporções do seu corpo de forma inesperada conseguem-se resultados mais criativos e mais 
expressivos (Beiman, Prepare to Board!, 2007).

“When I work on human characters, I like to express a monstrous nature. When creating non-human 
characters, I try to accentuate human characteristics (Fred Bastide citado por Wade, The World’s Most 
Beautiful CG Characters, s.d.).” 3

A imagem da personagem é desenvolvida em diversos passos e cada um destes requer fer-
ramentas de comunicação específicas. Isto significa que também para a criação do persona-
gem são desenvolvidas ilustrações e maquetas (designadas modelos físicos ou volumétricos), 
criados para auxiliar o designer e posteriormente o animador a estudar e interiorizar as suas 
formas, volumes e proporções (Wade,  The  Wor ld ’s  Most  Beaut i fu l  CG Characters ,  s .d . ) . Fred 
Bastide dá um exemplo deste tipo de produção, um dos processos habituais de desenvolvi-
mento destas personagens, composto por três grandes etapas ilustradas na imagem que se 
segue.

T.L. 3: Quando projecto personagens humanos, gosto de expressar uma natureza monstruosa. Ao criar 
personagens não humanos, tento acentuar as suas características humanas.

Figura 059
Projecto de personagem (animação 3D)
(Wade, The World’s Most Beautiful CG Characters, s.d.)
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A fase de estudo feita a partir de esboços e ilustrações mantêm-se. É importante para defi-
nir a paleta de cores, as proporções e as principais características da personagem. No exem-
plo dado na imagem, a narrativa pedia um habitante do “planeta mais chato do universo”, 
pelo que Bastide procurou utilizar cores neutras e evitar elementos de decoração. A perso-
nagem tem as proporções de uma criança humana e certos elementos, como os dedos ou o 
tamanho exagerado dos olhos, que lhe conferem parecenças com alguns pequenos primatas: 
todas estas características pretendem dar-lhe um aspecto inofensivo (Wade, The World’s Most 
Beautiful CG Characters , s.d.).

A segunda fase é a modelação física: como esta personagem será trabalhada a três dimen-
sões em software apropriado, torna-se útil criar um modelo de estudo esculpido num ma-
terial moldável. Este irá transmitir com maior eficácia e realismo as suas proporções e volu-
mes, mas também pode revelar problemas de construção, não visíveis nos desenhos a duas 
dimensões, e permitir a sua correcção. Não é necessário que este modelo fique preciso nem 
com muito boa aparência, é apenas uma referência. Este modelo de Bastide tinha cerca de 
15 cm de altura (Wade, The World’s Most Beautiful CG Characters , s.d.).

Depois, este modelo será colocado em diversos ambientes, de forma a estudar a sua rela-
ção com o espaço. No exemplo dado, o modelo foi colocado num cenário real (um local da 
própria casa do designer); o estudo da sua contextualização foi feito no computador, alte-
rando as texturas do chão e paredes que o envolviam com a ajuda de um software. Já nes-
ta fase, verificou-se um problema com relação entre a sua escala e a escala dos cenários, o 
que provocou que toda a personagem fosse repensada. Depois de encontrados os cenários 
perfeitos e as escalas adequadas, parte-se para a terceira fase do projecto: a modelação 3D 
em software. Para a sua personagem, Bastide também trabalhou como animador, utilizando 
o programa 3ds Max na etapa de modelação, o programa Vray para os acabamentos de vo-
lume e iluminação e o programa Adobe Photoshop para gerar as texturas (Wade, The World’s 
Most Beautiful CG Characters , s.d.).
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O storyboard permite visualizar os planos que devem ser utilizados e prever o efeito produ-
zido. Estas ilustrações são normalmente complementadas com outros dados essenciais que 
devem ser abordados em dado momento da produção. No entanto, é importante ter em con-
ta que não permitirá nunca visualizar o efeito exacto, só possível através de imagens em mo-
vimento (Hart, The Art of the Storyboard, 2008).

“L’image peut, au cinema, se trouver chargée de valeurs et de sens différents en fonction de la forme 
même de son expression. Elle peut tirer vers l’imaginaire, le symbole, la métaphore, ou encore avoir 
un simple role s’illustration et rehausser l’émotion d’une scène sans dialogue (Cruz, Vineyard, Les Plans 
au Cinéma, 2005, p.10).” 4

Cada movimento da câmara ou cada energia cinética gerada tem uma intenção muito par-
ticular. Ainda quando a câmara é desprovida de movimento, esta ausência é propositada e 
tem um efeito muito característico. O designer de produção deve conhecer as capacidades 
dos aparelhos utilizados nas filmagens para poder, depois, exercer a sua função: possibilitar 
planos ou movimentos de câmara possíveis de serem realizados e que transmitam a mensa-
gem e os efeitos desejados. Para além disto, o designer deve estar ciente das capacidades 
que contém cada transição, ou seja, a passagem de um plano a outro, assim como os resul-
tados que terá cada opção na fase de montagem. Todas estas decisões condicionam gran-
demente o ambiente percebido e todas são devidamente representadas, de forma organiza-
da, sequencial e detalhada, no storyboard. Estas opções são normalmente feitas enquanto 
se elabora este, de modo a prever a peça final desejada (Hart, The Art of the Storyboard, 2008). 
Beiman adiciona mais pontos a esta lista de conhecimentos ou informações necessárias ao 
designer para iniciar o projecto do storyboard: deve ter presentes todas as informações so-
bre os personagens e sobre os adereços e partes do cenário com os quais este interage: peso,  
escala, força ou limitações físicas. Estas informações ser-lhe-ão lhe cedidas pelo designer de 
personagens e pelo designer dos cenários. É, no entanto, essencial que o responsável pelos  
storyboards tenha a habilidade de relacionar e controlar as proporções, para colocar todos 
estes elementos em interacção. Caso contrário, poderia retratar no seu storyboard acções 
que os actores não seriam capazes de realizar (Beiman, Prepare to Board, 2007).

Seguindo o mesmo princípio das ilustrações, que ajudam a visualizar determinado momen-
to do guião narrativo e que são um instrumento essencial a toda a equipa de pré-produção, o 
storyboard é também uma ferramenta de interpretação e expressão criativa. O designer que 
desenvolve o storyboard deve ficar atento à maneira como o realizador e os produtores visu-
alizam a cena para poder dar forma a este primeiro momento em que o filme começa a ganhar 
forma. Este será um conjunto de imagens que trazem essa visão para a realidade, no qual par-
ticipam o designer de produção, o director artístico e, muitas vezes, o técnico especializado 
responsável especificamente pela produção do storyboard (Hart, The Art of the Storyboard, 2008). 
Esta equipa de produção necessária para o elaborar descrita por Hart é, como iremos ver, 

T.L. 4: A imagem pode, no cinema, encontrar-se carregada de valores e significados diferentes em função 
da forma da sua expressão. Pode ser tirada do imaginário, dos símbolos, da metáfora, ou ainda ter um sim-
ples papel ilustrativo e realçar a emoção de uma cena sem diálogo. 

Storyboard e Storyreel
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insuficiente, já que muitas vezes o designer de produção e o director artístico são a mesma 
pessoa, ou é o realizador o principal criador dos planos, seus enquadramentos, composições 
e sequências.

O storyboard é também utilizado para comunicar a história e as suas ideias a uma audiên-
cia de colegas em apresentações colectivas. Será essencial para desenvolver correctamente 
tanto outros trabalhos de design, como o próprio projecto de iluminação e filmagens. As-
sim, devem-se ter em atenção vários pontos, por exemplo, cada imagem deve ser feita para 
ser visível a uma determinada distância (40 cm aproximadamente). Deve-se evitar desenhos 
com pouca expressão: a utilização de tramas, sombreados ou linhas de diferentes espessu-
ras, ajuda à visibilidade à distância. Deve-se manter a silhueta básica do personagem em 
todos os momentos em que este aparece, uma silhueta bem definida permite que o perso-
nagem seja reconhecido em qualquer registo de desenho. É importante também saber direc-
cionar a atenção da plateia para pontos concretos: pode-se simplificar ou detalhar diferentes 
elementos do desenho de maneira a atrair o olhar e a atenção, utilizando diferentes linhas, 
diferentes valores tonais, diferentes texturas e até mesmo pequenos apontamentos de cor 
(Beiman, Prepare to Board, 2007).

A primeira apresentação do storyboard costuma ser feita apenas entre os membros da 
equipa responsável pelo seu desenvolvimento. Depois, é feito um storyboard inicial que será 
apresentado ao realizador, pelo que será sujeito a alterações. Há realizadores que utilizam 
storyboards muito simples, ou “crus”, e outros que os preferem mais trabalhados para poder 
gerar storyreels de maior qualidade (Beiman, Prepare to Board, 2007).

O storyreel é um recurso usado exclusivamente em animação. Tal como refere Beiman, nes-
tes filmes o storyboard é digitalizado e utilizado para formar um vídeo, no qual os tempos de 
cada imagem já são estipulados e colocados de acordo com a música, efeitos sonoros e vozes 
(que são gravadas nesta etapa). A este filme chama-se o storyreel: um filme composto pelas 
imagens fixas do storyboard, sobre o qual será editada a animação final, substituindo as fixas 
plano a plano pelas animadas definitivas (Beiman, Prepare to Board!, 2007).

Figura 060
Storyboard: especificações técnicas
(Ettedgui, Production Design and Art Direction, 1999)
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O storyboard é, assim, mais importante, decisivo e necessário para uma peça de animação 
que para uma peça dita live action, ou de imagem real. Nestas, não se trata de marcar as po-
sições-chave dos movimentos, mas descrever as principais acções e explicar em pormenor o 
plano e o movimento efectuado pela câmara, e é por isso que encontramos frequentemen-
te mais anotações escritas nestes storyboards. Veja-se o exemplo da Figura 060, uma ima-
gem representativa de um plano do filme Vertigo (1958) de Hitchcock, plano este ampliado 
e afastado do restante storyboard para que fosse possível atribuir-lhe mais informação téc-
nica. Nos filmes de animação, a sequência de imagens do próprio filme será composta atra-
vés do storyboard, por isso é muito mais importante identificar uma sequência bem definida 
nas acções dos personagens, um pouco como na banda desenhada. Aqui, o trabalho criativo 
do designer do storyboard é ainda mais exigente. Tendo como exemplo um personagem com 
uma limitação física (Beiman usa como exemplo um pinguim - um animal sem dedos) e um 
guião que indica que este personagem deve praticar uma acção que supere a sua limitação 
(por exemplo, tocar piano), o designer deve gerar uma solução criativa para ultrapassar esta 
possibilidade. Muitas vezes esta solução pode tornar-se ela própria num momento de desta-
que da própria peça. Outro momento do storyboard que exige do designer capacidade cria-
tiva e domínio na comunicação da mensagem, é o desenho de thumbnails, que auxiliam na 
transmissão por meio de desenho dos próprios pensamentos de um personagem, dos seus 
sentimentos ou da sua relação psicológica com determinado ambiente (Beiman, Prepare to 
Board, 2007). 

Beiman refere-se ao designer de storyboard dos filmes da animação enquanto equivalente 
ao cinematógrafo dos outros filmes (Beiman, Prepare to Board, 2007). Se considerarmos o cine-
matógrafo o profissional que faz o trabalho prévio de análise e planeamento, esta afirmação 
é contestável. Apesar do designer do storyboard ter uma importância primária na definição 
da imagem do filme de animação, deve haver um responsável que faça uma primeira trans-
formação do guião em imagem, um profissional que saiba como transmitir as ideias do guio-
nista e do realizador ao espectador. Se o designer do storyboard for interpretado como um 
especialista em animação/movimento, então deve ser auxiliado (e por vezes liderado) por 
um especialista em comunicação, o designer de produção. Claro que estas duas pessoas po-
dem ou não ser a mesma, dependendo da dimensão do projecto.
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Figura 061
Storyboard (aguarela)
(Ettedgui, Production Design and Art Direction, 1999)

Figura 062
Storyboard (grafite)
(Ettedgui, Production Design and Art Direction, 1999)

Figura 063
Storyboard e respectivos planos finais
(Baker, Storyboards, 2004)
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Mesmo com a actual revolução digital, a primeira arma de pré-visualização escolhida para 
trabalhar para o ecrã continua a ser o lápis e o papel (Hart, The Art of the Storyboard, 2008). A 
vasta maioria dos estúdios de produção usa técnicas de desenho manual para criar os seus 
storyboards, cujo estilo gráfico é decidido pelo director artístico ou pelo designer de produ-
ção. Habitualmente, os desenhos são feitos a grafite (Byrne identifica o 2B ou o 6B como os 
lápis mais utilizados). O pó da grafite é utilizado para dar textura e volume aos desenhos: 
aplicado com a ajuda de papel ou algodão, confere-lhes mais expressividade. O carvão tam-
bém é utilizado por vezes, conseguindo um trabalho mais rápido mas possivelmente com 
um aspecto mais desorganizado (Byrne, The Art of Layout and Storyboard, 1999). Estas técnicas 
de desenho apontadas por Byrne parecem demasiado restritivas, mas como já vimos existe 
um tipo de registo gráfico que é obrigatório: o registo que permite uma boa comunicação 
das diferentes ideias aos restantes membros da equipa, pelo que as indicações de Byrne po-
dem ser tomadas como um exemplo com bons resultados. A Figura 061 é um exemplo de um 
tipo de representação baseada na pintura: trata-se de um momento do filme Vertigo (1958) 
de Hitchcock. Neste caso, o storyboard é muito detalhado e muito expressivo, cada plano-
-chave do storyboard é tratado como se fosse uma ilustração, mas não se verifica o recurso 
a informação escrita anexa. Na Figura 062 vê-se um registo completamente diferente, mais 
relacionado com a técnica descrita por Byrne: é o filme To Kill a Mockingbird (1962) de Robert 
Mulligan. Este autor não parece recorrer a informação escrita anexa ou a elementos infográ-
ficos: utilizava o storyboard como uma referência pouco estrita. A prova disso é a diferença 
relativa entre o storyboard e os planos finais, que pode ser observada na Figura 063.

Figura 064
Storyboard: setas direccionais 1
(Ettedgui, Production Design and Art Direction, 1999)

Figura 065
Storyboard: setas direccionais 2
(Preston, What na Art Director Does, 1994)



86

O desenho do storyboard, com todos os parâmetros da estrutura narrativa que deve trans-
mitir, deve ser graficamente o mais dinâmico possível, isto porque o interesse visual e a 
atenção do espectador deve ser permanentemente captado e mantido. Quando um plano é 
composto e tem, por exemplo, uma acção em primeiro plano, uma em segundo e um cenário 
em plano de fundo, a representação de todo este ambiente tridimensional numa superfí-
cie bidimensional complica-se. Assim, para além da ilustração descritiva propriamente dita, 
existem outras técnicas de tradução do guião: as setas direccionais por exemplo indicam, 
normalmente, o sentido do movimento dos actores principais do plano (Hart, The Art of the 
Storyboard, 2008). Pode-se observar a utilização deste recurso na Figura 064, um extracto do 
storyboard do filme The Madness of King George (1994) de Nicholas Hytner, que descreve dois 
momentos diferentes do filme. São mostrados os planos principais com especificações es-
critas e setas direccionais que distinguem movimentos de actores e movimentos de câmara, 
mostrando claramente posições iniciais e finais. O grafismo destas indicações é feito confor-
me o critério do autor, dependendo de designer para designer, e das bases e conhecimentos 
de infografia do profissional. A Figura 065 é outro exemplo da utilização destas setas direc-
cionais: foi desenhado por John Jensen para o filme Blazing Saddles (1974), de Mel Brooks. 
O designer opta por especificar os movimentos de câmara em informação escrita, dando um 
destaque gráfico ao movimento da personagem, à sua aproximação da câmara e ao enqua-
dramento que lhe será feito. Repare-se no canto inferior direito da imagem, na qual a acção 
é relacionada com a planta do cenário.

No caso de haver uma utilização de efeitos especiais em determinada sequência ou plano, 
o designer pode desenhar no próprio storyboard utilizando uma cor que os diferencie (nor-
malmente o azul, embora no caso de chamas se opte normalmente pelo vermelho), ou pode 
simplesmente desenhar uma grelha em determinado espaço com a respectiva indicação de 
que aquele lugar será completado por efeitos especiais. Neste segundo caso, os desenhos 
dos efeitos especiais serão feitos posteriormente pelo animador responsável: normalmente, 
este profissional tem uma perspectiva destes efeitos mais realista do que o designer respon-
sável pelo storyboard. Se o designer quiser especificar os efeitos especiais no seu próprio 
storyboard, irá fazê-lo de uma forma menos realista e mais de acordo com todo o grafismo já 
utilizado. Apesar de ficar graficamente mais apelativo e mais claro do ponto de vista comu-
nicativo, por vezes revela-se importante que seja o próprio animador a trabalhar nesta parte 
do storyboard, para que possa saber claramente e discutir previamente a correcta perspecti-
va do plano onde deve colocar os efeitos especiais. Em alguns casos, os efeitos especiais são 
feitos antes da filmagem do plano onde se inserem, e testados directamente no storyboard 
(Byrne, The Art of Layout and Storyboard, 1999).
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2.3  Esquemas e Etapas  
do Processo Criativo

De um modo geral e por definição, um projecto de uma peça cinemática é composto pelas 
fases de pré-produção, produção e pós-produção. No entanto, alguns autores colocam esta 
organização em causa, como é o caso dos autores entrevistados que serão analisados: Jover 
Ruiz defende a organização da produção em quatro fases, enquanto Nuno Beato considera 
que o faseamento da produção tem pouco sentido, uma vez que, muitas vezes, as três fases 
ocorrem em simultâneo. Jones conta cinco fases pelas quais organizar a composição de um 
projecto: o desenvolvimento ou amadurecimento do conceito, pré-produção, produção, pós- 
-produção e distribuição. Embora o designer de produção possa sempre ter um papel in-
fluente, as suas actividades não estão directamente incluídas nas últimas etapa. Veremos 
mais tarde que estas fases não são tão lineares como estão apresentadas no esquema do au-
tor e que se influenciam entre elas (Jones, Film Production Workflow, 2008). 

A fase de pré-produção é a mais importante e decisiva, sendo o estudo e a definição de um 
conceito, assim como do seu método de aplicação. 

O projecto começa com uma série de reuniões entre os responsáveis. Segundo Carrick, o 
designer de produção é chamado no momento em que se começa a produzir o guião para 
trabalhar em conjunto com o realizador e o guionista, de modo a poder contribuir desde já 
em atmosferas e ambiências, composição de cada plano e de cada cena, cores, ângulos de 
filmagem, emoções impressas e toda a definição de intenções do projecto. Será o responsá-
vel pelas equipas de design para o espaço cénico, tais como a equipa de cenografia, design 
de interiores ou design de figurinos (Carrick, Designing for Films, s.d.). 

Os objectivos do designer de produção nesta fase inicial devem corresponder com os ob-
jectivos do realizador e do produtor em tempo e orçamentos. Almeida enumera os principais 
objectivos desta fase, segundo a perspectiva da produção:

Estabelecer uma previsão provisória de despesas.
Escolher locais de filmagem e tratar dos problemas relacionados com estes: electrici-

dade, transportes, estadia, autorizações, etc.
Elaborar o plano de trabalho.
Contratar técnicos e actores, planear os seus horários e remunerações.
Assegurar a compra de materiais (câmaras, projectores, material informático, etc.) 

junto aos fornecedores.
Aprovar cenários, adereços e guarda-roupa e assegurar a sua produção.
Estabelecer acordos de co-produção e seguros.
Fixar uma previsão de despesas definitiva.

(Almeida, Cinema Documental, 1982)
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O designer deve contribuir para que cada um destes objectivos sejam cumpridos e a pro-
dução decorra com um controlo eficaz. Por exemplo, deve assegurar-se de ter as listas de 
construções, acessórios ou mobiliário preparadas a tempo para que o produtor possa gerir 
a previsão de despesas, ou deve preparar as especificações de decoração necessárias para 
contactar a tempo os fornecedores de tintas ou revestimentos.

Carrick resume a fase de pré-produção, analisando a execução do guião. Este tem duas ver-
tentes: o script inicial, que inclui uma descrição sumária dos cenários e adereços, as acções 
dos personagens e os seus diálogos, que se desdobre depois num guião técnico, em que para 
cada das várias sequências se determinam os planos, composição e ângulos de câmara, ilu-
minação, acção e olhar dos personagens, sempre com detalhe e rigor: bastante informação 
técnica. Este segundo tipo de guião torna-se uma peça crucial para o trabalho do designer de 
produção, no qual se baseia para criar o suporte visual. Transpõem-no para documentos vi-
suais com esboços, esquemas, paletas de cor, estudos de iluminação de cenário, de ambiên-
cias e atmosferas, de criação de autenticidade, personalidade e apropriação dos espaços, ca-
racterização visual das personagens… ou seja, irá obtendo uma série de especificações para 
o espaço cénico e os seus habitantes para cada uma dos planos, sequências e cenas de um 
filme, cada vez mais detalhadas, que irão responder ao guião técnico em todos os seus re-
quisitos, como sejam a composição e movimento de câmara, a acção de personagens e figu-
rantes, as ambiências e manipulação da atenção do espectador e das emoções e expectativas 
que se pretendem transmitir, os requisitos técnicos de colocações de equipamentos que não 
podem surgir no campo visual, relacionados com a câmara, iluminação e som, entre muitos 
outros (Carrick, Designing for Films, s.d.). 

Todas as etapas da pré-produção surgem como consequência do guião, mas vão superá-lo, 
criar conteúdos e significados que nele não estavam previstos. Se assim não fosse o papel 
do designer de produção não seria o de elemento criativo, e de tal modo o é que estão em 
grande parte nas mãos deste não só os conteúdos a comunicar como o êxito da própria nar-
rativa e ficção fílmica (Carrick, Designing for Films, s.d.). O designer deve ler e estudar o guião 
para encontrar todas as indicações directas e indirectas da informação necessária para co-
meçar a projectar. Deve realizar várias leituras e adaptá-las às indicações que recebe do re-
alizador, da produção e dos directores de arte e fotografia. O diálogo entre os personagens 
também pode dar informações muito importantes (Cunningham, The Magic Garment: Principles of 
Costume Design, 1994).

Tashiro divide esta fase de criação em três etapas definidas. Primeiro, a intenção de design 
surge em consequência do conceito: o conceito que embarca a história, o conjunto dos per-
sonagens, a estética e o ambiente geral da peça e relaciona a personagem principal com cada 
um destes elementos. Depois são delineados todos as personagens individualmente, assim 
como os espaços principais. Segue-se a especificação dos detalhes necessários para começar 
a projectar, como paletes de cores, texturas, estilos e mudanças que ocorrem ao longo da 
narrativa. Aqui, também se definem os elementos-chave a nível de simbologia e significado 
(Tashiro, Pretty Pictures: Production Design and the History Film, 1998). 

Almeida explica as características particulares da pré-produção para o cinema documental. 
Segundo o autor, das reuniões feitas no início da produção nasce, primeiro, a ideia, ou seja, 
a definição do tema do documental. Depois é feita uma exposição, que não é mais do que 
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toda a descrição da ideia, com lista de objectivos e pontos principais. Ao desenvolver a ex-
posição surge o tratamento, um documento separado em blocos para planear as diferentes 
sequências do filme, especificando aspectos, pessoas, situações... A partir do tratamento, é 
feita uma descrição minuciosa de todos os pormenores do filme, a planificação, cujo aspecto 
e pormenores difere de autor para autor (Almeida, Cinema Documental, 1982). São documentos 
que surgem na substituição dos guiões ou scripts usados nas peças narrativas.

Alguns filmes, por exemplo com recreação histórica, requerem uma base de investigação, 
documentação e consulta de especialistas (Parillaud, Je Veux Faire du Cinéma, 2002). O designer 
deve ter conhecimentos básicos sobre história geral, história da moda ou história da arqui-
tectura para poder começar uma investigação, mas também áreas como literatura ou arte. 
Peças de um período histórico actual determinado requerem visitas a lugares onde pessoas 
similares às personagens podem ser encontradas (Cunningham, The Magic Garment: Principles of 
Costume Design, 1994).  As localizações são normalmente feitas pelo director artístico através 
do seu profundo trabalho de pesquisa. Cada local deve ser fotografado com planos que pos-
sam ser usados na peça fílmica e experienciando, por exemplo, a nível de zoom. Esta análise 
não é feita no intuito de planificar o filme, mas apenas para constituir uma série de ideias a 
serem apresentadas ao realizador (Gorostiza, La Arquitectura de los Sueños, 2001). No caso de não 
serem encontrados cenários exteriores adequados, os estúdios de gravação dispõem nor-
malmente de terrenos anexos ao estúdio destinados à construção de cenários de exteriores  
(backlots). Estes cenários não são utilizados nas filmagens consoante a ordem em que apa-
recem no guião. Esta ordem vai antes depender de muitos factores, tais como questões cli-
máticas ou a disponibilidade e os honorários dos actores, afinal pela ordem que garanta 
menor custo. As sequências principais são normalmente filmadas primeiro, pois podem in-
fluenciar as restantes, provocar adições ou alterações. Os objectos importantes como peças 
de mobiliário especiais ou acessórios são normalmente encomendados a empresas externas  
(Carrick, Designing for Films, s.d.). Depois de ver os planos do estúdio (ou exterior) com decora-
ção, guarda-roupa, etc., o realizador volta a examinar o guião, normalmente com uma ma-
queta ou plano do espaço e desenhos referentes ao desenrolar da cena. Nesta fase é possí-
vel decidir, pelo menos, em que direcção será colocada a câmara para cada plano e marcar 
as suas posições numa planta ou diagrama do cenário. Também se devem enviar à direcção 
de fotografia neste momento informações sobre ângulos e movimentos de câmara e distân-
cia focal das objectivas (Marner, A Direcção Cinematográfica, s.d.).

Simultaneamente, ocorre uma fase que alguns autores destacam pela importância que 
pode ter em todas as decisões do foro criativo. Trata-se da etapa de financiamento, onde são 
estimados todos os gastos do projecto, tendo de ser procurados patrocinadores e financia-
dores. É assegurada pelo produtor, que Carrick considera um profissional algures entre um 
gestor e um contabilista. Só então, é possível tomar decisões sobre a criação das equipas 
destinadas às diversas actividades, sobre opções a tomar dentro dos projectos de cenários 
ou selecção de localizações e sua transformação, dos figurinos, do grafismo, das componen-
tes construídas e virtuais. No entanto, o guião desenvolvido inicialmente com a colaboração 
do designer de produção continua a ser a peça de referência principal (Carrick, Designing for 
Films, s.d.).

Segue-se um exemplo de um documento que define o orçamento de uma produção. O de-
signer deve saber corresponder com a informação necessária para preencher este pedido 
de assistência financeira de forma a colaborar com o produtor na sua gestão.
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Numa segunda fase da pré-produção, quando as intenções de design estão definidas, chega 
o momento de as evoluir. O designer de produção prepara o storyboard, as ilustrações e os 
modelos a três dimensões, normalmente auxiliado por outros profissionais como desenha-
dores e escultores. Estes desenhos são utilizados pela equipa de construção, que constrói 
toda o cenário “prático”, o que inclui paredes, janelas e portas, a equipa de decoração vai 
enriquecer este cenário com texturas e materiais, a equipa de pintores vai dar-lhes a patina, 
simulando a idade aparente, a erosão e degradação dos objectos pela acção do tempo, do 
homem e dos agentes atmosféricos, a equipa de adereços vai povoar os cenários de objec-
tos credíveis e que lhe conferem identidade (Carrick, Designing for Films, s.d.). Como iremos ver 
através da opinião de outros autores, muitas vezes estas equipas de decoradores, pintores e 
adereços condensam-se numa só.

A fase de produção é o período de tempo em que o filme está a ser efectivamente filmado. 
Nesta fase, as áreas intervenientes decisivas são a realização, na qual trabalham o realizador 
e os assistentes de realização, a operação de câmara, nas quais trabalham o director de fo-
tografia, os operadores e seus assistentes e o clapper (responsável por identificar cada pla-
no ou cena), a iluminação, onde volta a trabalhar o director de fotografia em conjunto com 
os técnicos de luz, a gravação de som, onde estão presentes o misturador, o operador de 
microfone e o clapper, e a equipa de representação, com os actores e o seu coordenador, o 
responsável pela continuidade e os técnicos de caracterização (Carrick, Designing for Films, s.d.).

A fase de pós-produção conta com o processo de gravação do vídeo. É, por fim, feita a sin-
cronização entre a imagem e o som: nos filmes tradicionais, o som é sempre gravado sepa-
radamente em relação à imagem. É também nesta fase que ocorre um dos momentos com 
mais potencial criativo: a montagem. São recolhidas todas as gravações de vídeo e áudio, se-
leccionadas e colocadas em sequência, de maneira a dar ao filme uma leitura ritmada, sen-
tido e coerência. São acrescentados os efeitos de som e a música, criados estilos e estéticas 
visuais, pelo que deve haver também nesta fase um controlo por parte do designer. Pode 
ainda verificar-se o resultado final de muitas das situações projectadas desde o guião, po-
dendo ocorrer alterações ao projecto inicial, conforme a necessidade comunicativa (Carrick, 
Designing for Films, s.d.). 

Mas as funções do designer não terminam com a conclusão da peça fílmica. Para exemplifi-
car esta participação activa do designer no projecto para além da peça, basta recorrer a qual-
quer filme que se tenha revelado um sucesso comercial. Siegel apresenta o filme Star Wars 
como exemplo: um filme que mudou a imagem de todos os filmes de ficção científica, um gé-
nero que tinha poucos adeptos desde os anos 60 e que, após este filme, se tornou o género 
de Hollywood mais procurado. Para isto, muitos factores ditos “secundários” se mostraram 
decisivos. A música composta por John Williams restabeleceu a importância da música sinfó-
nica nos filme. Isto significa que houve todo um projecto de comunicação relacionado com a 
distribuição desta música, independente do filme, que teve de ser explorado. Em total, Star 
Wars e as suas sequelas criaram um lucro aproximado de 1.5 bilhões de dólares, um valor 
que continua a crescer. Este valor vai muito para além das bilheteiras e das vendas de repro-
duções dos filmes: livros de várias tipologias, t-shirts e acessórios de vestuário, brinquedos 
e peças de coleccionadores... Segundo o autor, estes valores provam que um filme pode re-
velar-se um sucesso mesmo sem a presença de actores de renome ou sem um guião baseado 
num record de vendas. No entanto, o projecto destes artigos de merchandising deve ser visto 
como mais do que uma consequência ao sucesso de um filme: quando bem projectado, pode 
revelar-se um factor apelativo que pode suscitar interesse e gerar mais espectadores (Siegel, 
The Encyclopedia of Hollywood, 2004). 
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Os projectos de animação, tal como já vimos, representam responsabilidades e métodos de 
trabalho ligeiramente diferentes para o designer de produção, assim como a criação de de-
terminados outputs muito específicos. Assim, as etapas do processo criativo que definem es-
tes projectos devem sofrer uma adaptação. Beiman apresenta um esquema que, segundo a 
autora, resume todas as fases e etapas da produção para os diversos tipos de animações. Op-
tou-se por apresentar na investigação o esquema original (sem qualquer adaptação do ponto 
de vista gráfico), porque, apesar de apresentar uma leitura relativamente caótica, é possível 
verificar que a autora fez uma selecção de cores, tamanhos de letra e de formas e tamanhos 
de molduras que pretendia comunicar informação extraordinária (como por exemplo, a rele-
vância maior ou menor de umas fases em relação a outras).

Figura 068
Etapas do processo criativo (Beiman)
(Beiman, Prepare to Board!, 2007)
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Kerlow desenvolveu um esquema com 
os mesmos propósitos (e também de 
forma mais especifica para projectos de 
animação). É importante verificar as se-
melhanças que existem entre estes es-
quemas.

Figura 069
Etapas do processo criativo (Kerlow)
(Kerlow, The Art of 3D Computer 
Animation and Effects, 2002)
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2.4  Caracterização da Equipa, com 
suas Competências e Especializações

Ernesto de Sousa divide as equipas em três grandes áreas: a área de criação artística, onde 
fica o papel do realizador e do designer de produção, a área da produção, onde se definem 
as condições financeiras e de gestão, e a área de distribuição comercial e as suas consequên-
cias (Sousa, O que é o Cinema, 1960).

O realizador é o responsável por manter a sua visão da narrativa em todos os momentos da 
sua produção, mantendo intacta a ordem durante semanas e meses de produção. Deve sa-
ber como contar bem uma história e realizar uma construção original que se imponha pelas 
suas qualidades plásticas e dramáticas. Deve também saber “rodear-se” de uma boa equipa: 
conhecer todos os implicados e garantir a sua unidade. Por vezes, é o realizador quem esco-
lhe (ou cria) um guião e que procura um produtor ao qual o possa propor. Depois, irá adaptar 
este guião: corrigi-lo com a ajuda do produtor entre outros. Irá participar na elaboração do 
plano de trabalho e na escolha dos interpretes. Indicará à equipa artística qual a ambiência 
e atmosfera que pretende para o seu filme e estudará e aprovará os projectos apresentados 
por esta equipa. Em relação às filmagens nos exteriores, o realizador faz parte da equipa que 
irá percorrer os locais e seleccionar os ideais para as filmagens (Sousa, O que é o Cinema, 1960).

O director de fotografia trabalha directamente com o designer de produção e é o respon-
sável pela equipa que coordena a parte eléctrica, pela equipa de filmagens e pela equipa das 
máquinas de apoio às filmagens. Também é responsável por garantir a visão do realizador, 
supervisionando a selecção e posicionamento de câmaras, lentes, ângulos de filmagem e mo-
vimentos de câmara. A equipa de iluminação, coordenada e seleccionada pelo director de fo-
tografia, irá depender do tipo de gravação pretendido. Nesta, existe um director de ilumina-
ção, que irá coordenar toda a iluminação do cenário, e um chefe de técnicos de iluminação, 
que é responsável por executar a iluminação pretendida em cada plano. Há ainda um profis-
sional designado gaffer, cuja função é garantir a visão do director de fotografia, analisando 
todos os locais de gravações para encontrar defeitos e oportunidades e preparar a ilumina-
ção do local (Brown, Motion Picture and Video Lighting, 2008).

O produtor adquire os direitos comerciais do guião. A escolha do realizador pode ser pos-
terior ou anterior à escolha do guião, e no caso de ser anterior o realizador também participa 
na escolha do guião. Sousa também atribui ao produtor a escolha de uma equipa de actores 
e técnicos (Sousa, O que é o Cinema, 1960). Uma afirmação que parece insuficiente: o produtor 
contribui para esta escolha, uma vez que envolve uma parcela do orçamento do filme que 
pode ser a mais importante, no entanto a escolha dos actores está ligada à área de criação 
artística e a escolha dos técnicos é frequentemente feita pelos coordenadores das próprias 
equipas, como o designer de produção, o director artístico ou o director de fotografia. 
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O produtor também irá estabelecer um plano de trabalho - tempo necessário para cada 
tarefa, horários, orçamentos de cada função - obter as autorizações necessárias, realizar os 
acordos comerciais para a distribuição, alugar os espaços necessários, garantir as desloca-
ções, prever custos e encontrar os patrocinadores e os capitais para garantir o êxito finan-
ceiro da peça. É o produtor que constitui a equipa administrativa, da qual fazem parte o di-
rector de produção, o administrador e o chefe de produção (Sousa, O que é o Cinema?, 1960). 

Há normalmente uma equipa de financiamento que entra em acção ao mesmo tempo: é 
este departamento que tem a tarefa de descobrir os custos efectivos de todas as decisões to-
madas por estas equipas de produção. No entanto, e apesar de não ser esta a tarefa que lhe 
é atribuída, é impossível para o designer de produção concretizar as suas ideias de projec-
to e coordenar a sua execução sem ter a noção do seu custo e limites que neste âmbito lhe 
são impostos. Assim, é importante que o designer de produção retenha conhecimentos desta 
área (Carrick, Designing for Films, s.d.). LoBrutto dá vários exemplos da participação do designer 
na previsão e controle financeiros. As maquetas, produzidas normalmente por um assisten-
te ou maquetista que enquadra na equipa de produção artística, é um exemplo: este recur-
so é uma forma eficaz de mostrar o projecto aos produtores com o intuito de conseguir mais 
recursos financeiros, uma maneira de fugir ao controlo financeiro pré-estabelecido. Habitu-
almente, o designer de produção não tem todos os profissionais, recursos e equipamentos 
necessários. Todo o seu projecto depende destas facilidades e deve tê-las em conta desde o 
primeiro momento (LoBrutto, The Filmmaker’s Guide to Production Design, 2002).

Em grandes produções, são criados departamentos específicos, como joalharia ou tintura-
ria. Para determinados projectos especiais de figurinos são contactados designers de moda 
exteriores à equipa. O designer de produção ou o designer dos figurinos devem localizar e 
contactar todos os fornecedores e entidades externas. O departamento de figurinos é nor-
malmente composto por este designer principal, um chefe de guarda-roupa que o ajuda a 
projectar as peças, um ajudante que estará presente durante as filmagens para controlar o 
stock e a manutenção das peças e por costureiras (Parillaud, Je Veux Faire du Cinéma, 2002).

O designer de figurinos deve:
 Saber interpretar visualmente a acção, o estilo, os personagens e o ambiente preten-

didos pelo guião.
 Ter a capacidade de comunicar as suas ideias ao realizador, aos actores, e aos restan-

tes designers.
 Ter habilidade na sua função primária: o projecto. Deve saber transparecer o seu pro-

jecto nas ilustrações, mas também saber traduzi-lo para a sua execução.
 
(Cunningham, The Magic Garment: Principles of Costume Design, 1994).

Isto significa ter em conta todos os planos que irão conter determinado figurino e todos 
os ângulos pelos quais a câmara o vai gravar, trabalhar a olhar para o cenário, a tomar deci-
sões sobre tonalidades e a fazer alterações todos os dias. É responsável pela aparência, pela 
funcionalidade das peças, pelo cumprimento do orçamento e pela gestão do departamento. 
Todas as peças têm que ser testadas perante a câmara: qualquer decisão tomada é feita ana-
lisando o efeito final (Laverty, Black Swan: Amy Westcott Interview, 2011).
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Existem também os designers dos cenários, que preparam os desenhos (ilustrativos e técni-
cos) destes, mobiliário, veículos, estruturas para fazer alterações nas localizações, etc. Ainda 
que o título o possa parecer, o trabalho criativo é nulo: o conceito e os esboços são produzi-
dos pelo director artístico ou designer de produção. As ilustrações são normalmente produ-
zidas por assistentes especializados ou ilustradores formados em belas artes ou publicidade. 
Devem saber controlar bem a perspectiva e captar bem a emotividade dos ambientes preten-
didos e saber combinar bem os dois conhecimentos (Preston, What na Art Director Does, 1994).

Wade apresenta a posição do designer de produção em relação a todas as equipas sob a 
sua supervisão no seguinte esquema:

Figura 070
Hierarquia da equipa (Wade)
(Wade, Designing for TV, 1954)
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Note-se a presença do librarian. O designer de produção e os designers principais dos 
diversos departamentos devem documentar-se muito detalhadamente antes de começar a 
projectar, mas na maioria das produções o tempo escasseia e a pressão não permite muito 
tempo à pesquisa, daí a necessidade deste profissional (Wade, Designing for TV, 1954). Apesar 
deste departamento de investigação ser útil para todos, desde argumentistas a realizadores, 
é o departamento de arte ou design o seu melhor cliente (Preston, What na Art Director Does, 
1994). Carrick apresenta o seu próprio esquema de ligações entre o designer de produção e 
os departamentos que contactam directamente com ele. Por este esquema verifica-se uma 
equivalência que o autor dá aos títulos designer de produção e director artístico. 

Figura 071
Hierarquia da equipa (Carrick)
(Carrick, Designing for Films, s.d.)

Hair
Stylists
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Por vezes podem ser incluídos na equipa especialistas em outros tema - especialistas em 
épocas históricas, em westerns, em ambiente naval ou militar. Caso não haja na equipa ne-
nhum especialista, a sua função deve ser desempenhada pelo designer de produção e é 
extremamente importante que o designer faça um trabalho de investigação exaustivo nesta 
área (Carrick, Designing for Films, s.d.). 

Existe ainda uma equipa responsável pelos efeitos especiais, a qual trabalha característi-
cas como o fogo, o gelo ou a neve ou outros bem mais complexos. Cenários com detalhes 
especiais, tais como ruínas ou zonas afectadas por catástrofes naturais, eram normalmente 
desenvolvidos em miniatura. A maioria dos efeitos especiais são actualmente criados digital-
mente (Carrick, Designing for Films, s.d.). Se se tratar de um spot comercial, são incluídos mais 
directores nas equipas, cuja função será garantir que, durante toda a produção, não se perde 
a focalização no cliente. Estes profissionais estarão presentes desde o momento em que se 
discute o guião com o realizador, até à colocação das luzes e das câmaras (Brown, Motion Pic-
ture and Video Lighting, 2008).

É habitual existir ainda um departamento de marketing ou de publicidade, o qual será 
responsável pela difusão da peça cinematográfica e com o qual o designer de produção pode 
trabalhar em conjunto para desenvolver projectos anexos, desde os tradicionais trailers e 
cartazes até ao actualmente indispensável merchandising (Carrick, Designing for Films, s.d.). 

Para casos de baixo orçamento, Brown apresenta aquilo a que chama “sistema inglês”, no 
qual há uma redução de custos extrema em profissionais. Segundo Brown, o operador de 
câmara irá trabalhar os movimentos de câmara, o seu posicionamento e a escolha de lentes, 
directamente com o realizador, exercendo assim as funções do director de fotografia (Brown, 
Motion Picture and Video Lighting, 2008). 

Alguns profissionais que não estão directamente ligados à produção criativa podem acabar 
por ter um papel decisivo nesta. É o exemplo do editor, citado pelo entrevistado António 
Casimiro, ou o gravador (o elo de ligação entre a equipa de som e a equipa de design). Estes 
profissionais, quando têm uma experiencia que o justifica, podem oferecer sugestões para 
soluções de design (Moylan, Understanding and Crafting the Mix, 2007).

Hair
Stylists
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Entrevistas

Fernando Ruiz é um entrevistado que se revelou importantíssimo pela qualidade da informa-
ção proporcionada. Com base na sua experiencia profissional como director de fotografia, 
revelou dados fundamentais no que se refere à relação entre este profissional e o designer 
de produção. É também professor de ensino superior e lecciona a disciplina “Imagem e Som”, 
o que lhe permite ter uma perspectiva que abrange mais do que a sua própria área discipli-
nar, assim como conhecimentos essenciais sobre literatura da área. De facto, o estudo do fil-
me “Sacrifício” de Tarkovskij apresentado nesta investigação foi realizado após sua sugestão.

Através da entrevista, é possível compreender como entra o Director de Fotografia na de-
finição do conceito geral da peça e até que ponto é necessário concretizar este conceito para 
partir para os diferentes subprojectos, especialmente os subprojectos relacionados com a 
direcção de fotografia. 

Foram também abordadas as ferramentas utilizadas pelo director de fotografia de uma 
forma geral. Em relação às desenvolvidas pelo designer de produção, as maquetes não têm 
uma importância relevante no seu papel, ao contrário das ilustrações que, por representar os 
ambientes pretendidos, são essenciais. Separadamente, existem ferramentas como os docu-
mentos produzidos pelo SunPath (software usado para planear filmagens), que são exclusi-
vas da sua disciplina. Com estas informações, é possível compreender como o designer deve 
modelar os seus suportes comunicativos e como os deve preparar para que se tornem mais 
eficazes no momento de auxiliar o director de fotografia. 

Compreendeu-se como a relação que se estabelece entre os profissionais pode ser surpre-
endentemente decisiva. Os conflitos humanos têm um papel decisivo na concepção do pro-
duto final e provocam alterações nas funções de cada profissional e no faseamento dos pro-
jectos. 

Em relação a este faseamento na sua generalidade, Fernando Ruiz apresentou uma análise 
muito interessante, na qual propunha de forma pertinente e bem fundamentada uma divisão 
da fase da pré-produção em duas, destacando a primeira com o nome de “Desenvolvimento”. 
Nesta fase ocorrem todas as reuniões entre os profissionais que darão origem ao conceito, 
reuniões nas quais o entrevistado destaca a importância do director de fotografia por ser um 
criador de ambientes tal como o designer de produção.

Alerta também para a importância que o director de fotografia tem em tarefas que se afas-
tam da sua principal função, como é o caso da gestão financeira. É interessante compreen-
der como o controle de custos e o realismo dos orçamentos é uma preocupação constante 
no trabalho de Fernando Ruiz, porque tal evidencia que também ao designer de produção 
cabem responsabilidades semelhantes quando se trata dos projectos da sua própria equipa 
ou departamento.

Fernando Jover Ruiz
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Para ilustrar as particularidades da produção de peças de animação, foi entrevistado Nuno 
Beato, animador e realizador nos estúdios “Sardinha em Lata”, com sede em Lisboa.

Para explicar a criação do conceito de design, Nuno Beato começa por dividir a equipa em 
duas famílias: a criativa e a relativa à produção. Qualquer decisão que nasça nas importan-
tíssimas reuniões iniciais será tomada no encontro entre os interesses destas duas famílias. 
Tal como Fernando Ruiz, defende a importância decisiva de um diálogo constante, aberto e 
sem conflitos, na perspectiva de obter um produto final satisfatório. Para explicar este nasci-
mento de uma forma mais prática, foi invocado um filme de animação realizado pelo entre-
vistado: “Mi Vida en Tus Manos”. Através da análise desta curta-metragem foi possível abor-
dar de forma mais pragmática a criação de um conceito e a consequência que este tem nas 
técnicas de animação escolhidas. Segundo esta técnica, o faseamento do projecto ganha con-
tornos diferentes. Cada uma das principais técnicas (animação tradicional, animação digital 
ou stop-motion) foi descrita em detalhe na entrevista e o storyboard foi a ferramenta mais 
destacada pela importância relevante que ganha em qualquer uma delas.

No caso da animação, Nuno Beato defende que o faseamento do projecto perde muitas 
vezes o seu sentido, pois muitas tarefas ocorrem de forma paralela. Embora o entrevistado 
use esta caracteristica como uma distinção importante entre peças de animação e peças de 
imagem real, esta fusão entre fases parece aplicar-se a qualquer produção de séries ou pe-
ças que se dividam em vários episódios.

Em produções com orçamentos mais baixos (como é o caso dos projectos desenvolvidos 
por estes estúdios) os cargos e funções tendem a ser condensados em menos profissionais. 
O entrevistado refere que o designer de produção (ou director gráfico) é muitas vezes o pró-
prio realizador.

Em relação aos intervenientes, destacou-se o animador: um profissional exclusivo deste 
tipo de produção. O entrevistado explicou onde se encaixa esta função e que responsabili-
dades lhe competem. 

Alertou-se também para a dificuldade de produzir e gerir orçamentos, uma das tarefas da 
produção, uma vez que os seus valores devem permitir aos criativos atravessar uma fase de 
experimentação. Esta informação é muito importante para o designer, no que diz respeito 
à sua relação com o departamento financeiro: estas margens de experimentação devem ser 
defendidas e geridas de maneira consciente.

Nuno Beato
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António Casimiro é director artístico com formação em belas artes e uma experiência profis-
sional vastíssima e, enquanto contribuição para este estudo, valiosíssima. Este entrevistado 
tem também experiencia no ensino académico, tendo leccionado na Escola Superior de Te-
atro e Cinema. O facto de ter disponibilizado documentos relativos aos seus projectos para 
consulta deu origem a uma série de fotografias que tornou esta entrevista decisiva para a 
investigação.

Entre os intervenientes do projecto, António Casimiro destaca especialmente o papel do 
editor, atribuindo-lhe grande importância como criativo (um destaque que não tinha sido fei-
to por nenhum autor até esta fase da investigação). Outro interveniente a que deu importân-
cia foi o próprio argumentista, pois muitas vezes colabora activamente no processo criativo e 
no projecto de direcção artística. Descreve fases de projecto de uma forma diferente da dos 
restantes entrevistados: não caracteriza as fases do projecto da peça fílmica em geral, mas as 
fases do próprio projecto de cenários de forma particular, ilustrando-as através de ferramen-
tas por ele próprio desenvolvidas ao longo do seu percurso profissional, como ilustrações, 
esboços ou desenhos técnicos. Descreve o uso que habitualmente dá às maquetes físicas de 
cenários, esclarecendo esta ferramenta. Também caracteriza a equipa de arte, com os seus 
intervenientes e respectivas responsabilidades, esclarecendo a divisão de tarefas entre o di-
rector artístico e os outros designers do projecto.

Na sua experiência, verifica-se um trabalho muito individualizado, pouco partilhado com 
outras áreas disciplinares. Isto é visível, por exemplo, quando António Casimiro refere os 
dados que lhe devem ser disponibilizados pela produção para que inicie um projecto de ce-
nários, sem tentar modificar de forma activa estes mesmos dados. Também apresenta uma 
posição passiva no projecto dos planos, seus enquadramentos e composições, e ainda no 
controlo de custos. É uma experiência particularmente diferente da dos restantes entrevis-
tados.

António Casimiro
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Parece mais comum que o designer seja um colaborador no processo criativo do que o res-
ponsável principal pelas decisões tomadas nesta área. Verifica-se que as opções tomadas 
quanto à estética, ao tipo de iluminação ou aos planos surgem, de um modo geral, nas reu-
niões entre o designer, o realizador e o director de fotografia. Para ajudar a compreender as 
intenções presentes na narrativa e tomar decisões relativas à imagem que coincidam com 
estas, por vezes o próprio argumentista é incluído nestas reuniões. Para além disto, a própria 
natureza da peça (se o objectivo é o cinema ou a televisão, se é uma peça única ou uma série 
de vários episódios…) irá condicionar todas as decisões.

Identifica-se uma importância obviamente relevante dada à definição prévia do conceito e 
dos parâmetros base que irão condicionar toda a produção, no entanto os autores entrevis-
tados parecem misturar a fase do processo criativo por entre o decorrer das diversas fases 
em que se produzem os suportes comunicativos. Parece então um processo que, apesar de 
ter a sua definição principal nas reuniões iniciais, vai amadurecendo à medida que a pré--
produção se desenvolve. Fases como a localização de espaços exteriores contam com uma 
experimentação, um método de estudo para chegar a opções do foro criativo (e o designer 
deve saber defender a utilidades destas experimentações junto aos gestores do financiamen-
to). No caso de haver produções com vários episódios, os autores trabalham em várias fases 
ao mesmo tempo, analisando o guião de uns episódios enquanto já estão a produzir outros. 
Mesmo quando o projecto já vai em fase de pós-produção, há ainda lugar para tomar deci-
sões criativas, por exemplo, com respeito à edição, que podem alterar todo o produto final.
Os desenhos técnicos (ou os esboços destes desenhos) são um suporte de comunicação 
essencial não só aos responsáveis pela construção e preparação dos cenários: a direcção de 
fotografia precisa deste suporte para pensar as filmagens e a iluminação do espaço. São tam-
bém um primeiro método através do qual se pode estudar a sustentabilidade do projecto e 
encontrar maneiras mais rentáveis de o levar a cabo. Em relação às maquetas ou modelos vo-
lumétricos, verificamos a sua utilização em situações muito pontuais, como construções mais 
complexas ou certos tipos de animação onde há a necessidade de haver um estudo prévio. 

A animação é, por regra, um tipo de produção mais cara que a de imagem real, pelo que 
exige um estudo prévio muito mais aprofundado. As fases e etapas que compõem as peças 
de animação dependem da técnica que será usada, podendo ser de um modo geral animação 
tradicional, digital 3D ou stop motion. O processo criativo e o decorrer da pré-produção 
até à fase da criação do storyboard são os mesmos que nas peças de imagem real, mas a 
partir desta fase varia: depois de feito o cinematic (ou storyreel), as animações tradicionais 
contam com um layout (ou adaptação do storyboard ao seu formato final), uma execução 
de desenhos principais e desenhos intercaladores; as animações em 3D costumam contar 
com um estudo em modelos físicos prévia à construção digital, com respectivos esqueletos e 
acabamentos, como texturas e iluminação; a animação stop motion segue um caminho muito 
similar à animação 3D, substituindo as construções digitais por construções físicas reais.

Análise Geral e Síntese
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A interacção entre o designer de produção e o director de fotografia parece decisiva para 
uma correcta comunicação da estética e das ambiências pretendidas. Estas duas áreas de ac-
tuação são indissociáveis, por isso o designer de produção deve ter noções básicas que lhe 
permitam saber como actua o director de fotografia e de que colaboração precisa. Aqui, o 
realizador funciona normalmente como um elo de ligação entre os dois profissionais, garan-
tindo a unidade do projecto. Normalmente, no caso de haver um orçamento mais apertado 
reduz-se o número de intervenientes e condensam-se funções de profissionais considerados 
semelhantes num só. Em casos opostos, é possível introduzir no projecto outros designers 
com responsabilidades criativas para além do designer de produção. Daí se justifica have-
rem, por exemplo, designers de figurinos que trabalhem directamente com o realizador no 
conceito para os figurinos, como é o caso relatado por Amy Westcott, designer de figurinos 
do filme Black Swan (2010) (Laverty, Black Swan: Amy Westcott Interview, 2011). Nestes casos, o 
designer de produção funciona mais como um harmonizador que acerta a visualidade dos di-
versos projectos num só objectivo visual.

O termo designer de produção não parece ter utilização no meio geográfico onde se deslo-
cam os entrevistados. Aqui, o termo director artístico é mais usado e assumido, pelo menos 
nas produções de imagem real, pois a palavra “produção” é aplicada em contextos de gestão 
organizacional e financeira.
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O Designer de produção é responsável pela aparência visual do filme. Segundo LoBrutto, isto 
inclui traduzir o guião em metáforas visuais, criar paletes de cor, estabelecer detalhes arqui-
tectónicos e históricos, seleccionar localizações, projectar e decorar os cenários, coordenar 
os figurinos, a maquilhagem, os penteados e colaborar com o realizador e com o director de 
fotografia para definir a maneira como o filme deve ser concebido e fotografado. O profis-
sional faz toda a investigação sobre o mundo no qual decorre o filme, para lhe dar autenti-
cidade. Usa esboços, ilustrações, modelos e maquetas, storyboards complexos para planear 
cada plano ao mínimo detalhe. Mistura imaginação e tecnologia, ilusão e realidade, aplica 
disciplina e controlo financeiro ao guião e à tentativa do realizador de criar imagens a partir 
de ideias (LoBrutto, By Design: Interviews with Film Production Designer, 1992).

Trata-se de um designer de comunicação: o seu objectivo não é apenas criar uma imagem 
que vá de encontro com a narrativa ou as expectativas do cliente, é acima de tudo comuni-
car com o público-alvo, ou seja, o espectador. Tashiro explica como o designer deve interpre-
tar a sua profissão segundo esta perspectiva: o objectivo é fazer parecer que aquilo que se 
está a fotografar são de facto objectos reais, ou seja, dar expressão ao visual, ao material e 
ao espectacular (Tashiro, Pretty Pictures: Production Design and the History Film, 1998). Só assim o 
espectador entra no mundo ficcional para absorver a mensagem. 

“Production, an industrial process, is shaped by a designer into aesthetically pleasing forms (Tashiro, 
Pretty Pictures: Production Design and the History Film, p.4, 1998).” 5

Definido desta maneira, poderia até ser comparável ao designer industrial, mas as duas re-
alidades são diferentes. Para o designer industrial, não importando quão sedutor for o ex-
terior de uma torradeira, se o pão não sai tostado o design falha. Tashiro defende que, para 
além de cumprir com o guião, o design de produção não responde a uma utilidade. Como o 
designer se move num meio ficcional, normalmente tem uma liberdade para projectar que 
não se verifica no design industrial. Há ainda designers de produção que dão mais importân-
cia ao impacto visual do que à resposta ao guião, isso tem a ver com a preferência dada ao 
prazer visual em relação ao envolvimento emocional na narrativa, concentrar a atenção do 
espectador no ambiente em lugar de nas personagens. O maior objectivo é criar uma “esti-
lização”, o trabalhar na narrativa e na personagem aprofundando-as até encontrar o efeito 
ficção sem abandonar a realidade (Tashiro, Pretty Pictures: Production Design and the History Film, 
1998). A liberdade considerada pelo autor aqui é muito contestável: o design deve certamen-
te cumprir com o guião, e isso implica uma série de regras que sugerem uma produção criati-
va limitada. Por exemplo, toda a produção artística de uma peça que represente determinada 
época histórica será limitada pelo trabalho de investigação feito previamente e não aberto 
a uma liberdade criativa abstracta do designer. Como qualquer outro projecto de comunica-
ção, este está limitado pelo próprio público-alvo e por tudo aquilo que é necessário prever 
para que todas as mensagens sejam captadas de igual maneira. Se a peça for desenvolvida 
tendo em conta o “prazer visual” colocando a narrativa em segundo plano, a funcionalidade 
do projecto de design é posta em causa.

T.L. 5: A produção, um processo industrial, é modelada por um designer para ter formas esteticamente 
agradáveis.

O Que é o Designer de Produção?4.1
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Tashiro também analisa o designer de produção através das suas competências: sendo o 
profissional responsável por supervisionar toda a parte visual do filme, trabalhando direc-
tamente com o realizador, deve ter os conhecimentos necessários para executar cenografia, 
desde bases arquitectónicas até conhecimentos de arte e história que lhe permitam reco-
nhecer estilos decorativos. Por isso, tem normalmente uma base académica de arquitectura 
e/ou belas artes (Tashiro, Pretty Pictures: Production Design and the History Film, 1998). Gorostiza 
relaciona esta formação académica com o produto final do seu trabalho: os instrumentos ou 
outputs utilizados pelo designer de produção para comunicar o conceito dependem do seu 
percurso académico e profissional, e por isso variam de designer para designer. Essa é uma 
das conclusões a que chega o autor no seu livro “La Arquitectura de los Sueños”, através das 
entrevistas que faz a vários designers, comparando as suas experiencias. Ana Alvargonzález, 
um destes designers, é um exemplo: uma directora artística com formação em belas artes 
que baseia muito os seus projectos em trabalhos ilustrativos que usa para descrever deco-
rações ou ambiências. No entanto, e apesar da profissional reconhecer que prefere comuni-
car desenhando manualmente, viu-se obrigada a complementar a sua formação com cursos 
que lhe permitissem fazer desenho técnico em software apropriado (Gorostiza, La Arquitectura 
de los Sueños, 2001).

Tashiro explica a problemática da definição desta profissão: como o designer trabalha com 
várias colaborações que variam de projecto para projecto, as suas funções e poderes tam-
bém podem variar. Um designer muito capacitado a trabalhar com um realizador novato irá 
predominar na construção da imagem final. Um designer com um traço pouco definido a tra-
balhar com um realizador que tenha um estilo visual sólido, será pouco mais do que um fun-
cionário (Tashiro, Pretty Pictures: Production Design and the History Film, 1998). Desta forma, é pos-
sível que outros autores lhe atribuam funções e responsabilidades diferentes: Groves atribui 
ao realizador a responsabilidade principal pela aparência principal da peça no ecrã, e ao di-
rector de fotografia a responsabilidade por tudo o que é gravado pela câmara. O designer 
de produção é apenas responsável pela imagem dos cenários e dos personagens (ou seja, 
não tem qualquer papel na definição dos planos, composições, enquadramentos, decisões 
de montagem, etc.). Ele comunica directamente com o realizador e consulta o cinematógrafo 
(ou director de fotografia). Irá também formar diversas equipas para assegurar-se de que os 
efeitos especiais, roupas e maquilhagens estão a ser projectados segundo os seus requisitos. 
Grover resume o papel do designer de produção retirando-lhe responsabilidade e liberdade 
criativa, tornando-o muito dependente das instruções dadas pelo realizador e pelo director 
de fotografia (Grove, Raindance Producer’s Lab, 2004). 

Usando o caso particular dos figurinos como exemplo, tratando-se de uma parte tão importan-
te e decisiva da imagem global da peça, seria de esperar que a responsabilidade do designer 
de produção neste projecto fosse fundamental. No entanto, difere de autor para autor. 
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“Ahora hay una gran confusión, sobre todo aquí, cuando se habla de dirección artística y de dirección 
de vestuario. Piensan que el director artístico tiene que hacer también vestuario, yo creo que no y 
eso no se ampara en la América maravillosa de la que hemos copiado estos términos. No quiere decir 
que no haya un director artístico o production designer que además haga el vestuario, caso de Cecil  
Beaton, por nombrar una gran figura, y otra cosa es que tú necesariamente tengas que hacer el ves-
tuario. Una cosa es que haya más o menos control por parte del director artístico en cuanto al color o 
en cuanto al estilo, más o menos eso lo aglutina fundamentalmente el director artístico. Pero no tiene 
nada que ver hacer el vestuario de María Antonieta que hacer su cama, son dos cosas completamente 
distintas (Gumersindo Andrés citado por Gorostiza, La Arquitectura de los Sueños, p.64, 2001).” 6

Gumersindo, designer que exerceu tanto posições de direcção artística como de design de 
figurinos ao longo da sua carreira, separa claramente as funções de designer de figurinos e 
de designer de produção (ou director artístico, que como podemos verificar, considera fun-
ção equivalente). Apesar de atribuir inteiramente o projecto dos figurinos ao designer de fi-
gurinos, o designer de produção deve controlar o projecto dos figurinos na medida em que 
estes devem relacionar-se favoravelmente com os restantes elementos do espaço cénico. No 
entanto, Gurmesindo é pouco claro na comparação com que termina a sua análise. Se, como 
este refere, projectar o figurino de uma personagem como María Antonieta exige um profis-
sional especializado (o designer de figurinos), o projecto da sua cama também corresponde 
a um profissional capacitado para tal (o designer de acessórios ou o decorador), sendo que 
ao designer de produção caberia a função de supervisionar o seu projecto e controlar a ma-
neira como se conecta com os outros elementos para formar uma unidade estética lógica. 
Segundo o que se pode deduzir da opinião de Gurmesindo, os cenários ou peças de mobiliá-
rio cabem mais nas responsabilidades directas do designer de produção do que os figurinos.

Ana Alvargonzález, profissional que também já exerceu como designer de figurinos e que, 
no momento da entrevista feita por Gorostiza exerce como directora artística, compara a 
mentalidade e o método de trabalho que são necessários em cada uma das funções, atri-
buindo uma maior responsabilidade ao designer de produção (ou director artístico, segundo 
a entrevistada) em relação a todos os produtos desenvolvidos.

T.L.: 6  Há uma grande confusão, sobre tudo aqui, quando se fala de direcção artística e de direcção de 
vestuários. Pensa-se que o director artístico tem que fazer também vestuário, eu penso que não e isto não 
se baseia na América maravilhosa de onde tiramos estes termos. Não quero dizer que não possa haver um 
director artístico ou designer de produção que que faça também o vestuário, como é o caso de Cecil Bea-
ton, por nomear uma grande figura, outra coisa é que deva necessáriamente fazer o vestuário. Há mais ou 
menos um controlo por parte do director artístico em relação às cores ou ao estilo, mais ou menos isso é o 
que o director artístico engloba. Mas não tem nada a ver fazer os firgurinos de Maria Antonieta com fazer 
a sua cama, são coisas totalmente diferentes. 
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“[...]En el vestuario estás mucho más concentrado en una cosa, aparte de que estás trabajando ge-
neralmente en uno o en dos sitios como mucho […]. Pero aquí cada decorado es un mundo y cada atre-
zo es un mundo y… aparte de que el equipo es inmensamente más grande, yo diría que es más comple-
jo (Ana Alvargonzález citada por Gorostiza, La Arquitectura de los Sueños, p.29, 2001).” 7

Preston refere um caso no qual é possível que o designer possa ter maior controlo sobre 
toda a imagem, incluindo todos os aspectos excluídos por Grover: quando o designer de pro-
dução é incluído nas reuniões cedo o suficiente, quando tem de partida o respeito e reco-
nhecimento do realizador, produtor e argumentista, então pode fazer mais do que trabalhar 
o design dos cenários, acessórios ou figurinos: pode ter uma profunda influência em todo o 
desenrolar da produção (Preston, What na Art Director Does, 1994).

T.L: 7 No figurinismo estás muito mais concentrado numa coisa, para além de que estás normalmente a 
trabalhar em um ou dois lugares no máximo [...]. Mas aqui, cada decoração é um mundo e cada adereço é 
um mundo e... além disso a equipa é imensamente maior, eu diria que é mais complexo.
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Para começar uma análise de comparação entre estes dois profissionais (assumindo de par-
tida que se tratam de profissionais diferentes), é necessário conhecer também o director ar-
tístico, as suas funções, competências e habilidades. 

Os cenários, os figurinos e a decoração não existem por eles próprios, fazem parte do mes-
mo projecto, complementam-se. Wade considera o director artístico o especialista responsá-
vel por toda a aparência da imagem, mas também o supervisor dos outros especialistas dos 
diversos departamentos artísticos: sintetiza as habilidades dos outros designers e assisten-
tes de forma a gerar uma imagem geral coesa. A natureza destas produções implica trabalhar 
sobre pressão e com pouco tempo, por isso é tão importante esta função. Pode ter ou não 
a opção de escolher os profissionais destes departamentos, isto depende dos acordos feitos 
com o departamento da produção. A criação de cenários, suas propriedades, os figurinos, os 
ambientes e outros trabalhos do foro artístico, são o meio complexo no qual se move (Wade, 
Designing for TV, 1954).

Gorostiza considera o director artístico o responsável por tudo aquilo que se vê no ecrã: 
o “contorno físico”. Cria os espaços onde a acção ocorre. Normalmente, tem três formas de 
trabalhar: usa a realidade existente e modifica-a (isto ocorre habitualmente em exteriores, 
para ocultar ou alterar o pré-existente), cria um espaço real desde o princípio ou cria um es-
paço fictício (espaços criados com métodos como a pintura, o recurso a espelhos, ou espaços 
criados digitalmente). Ao criar um cenário, deve fazê-lo tendo analisado o espaço que o irá 
“conter”, tanto em termos do seu tamanho e capacidade, como de acessibilidade do equipa-
mento técnico. Para os figurinos, não precisa nem recebe informação sobre o corpo do actor: 
isso já faz parte das funções do designer de figurinos ou figurinista. No entanto, deve con-
trolar o projecto dos figurinos e toda a sua relação com a sua envolvente (Gorostiza, La Arqui-
tectura de los Sueños, 2001). Gorostiza limita o trabalho do director artístico: para que comece 
a projectar, deve ter um lugar estipulado para as filmagens, um guião, informação sobre um 
período histórico determinado e um orçamento (Gorostiza, La Arquitectura de los Sueños, 2001). 
Isto difere da opinião de outros autores, como Wade e o entrevistado Fernando Jover Ruiz, 
que incluem o director artístico na procura das localizações, na adaptação do guião e na pes-
quisa sobre o contexto histórico… Gorostiza também refere que o director artístico não deve 
intervir nem no projecto de iluminação nem no projecto de som da peça (Gorostiza, La Arquitec-
tura de los Sueños, 2001). No entanto, e como iremos verificar, Gorostiza considera o designer
de produção e o director artístico como profissionais com funções e capacidades semelhan-
tes. Desta forma, podemos concluir que o estudo deste autor se baseia em casos nos quais 
são atribuídas menos responsabilidades sobre a imagem ao director artístico ou designer de 
produção e mais, nomeadamente, ao realizador ou ao director de fotografia, casos estes já 
estudados no capítulo anterior.

Preston foca a necessidade que este profissional tem de adquirir uma especialização. Um 
director artístico tem normalmente uma especialidade (musicais, ambientes militares, ficção-
-científica, determinado período histórico, etc.) e, normalmente, são escolhidos pelo realiza-
dor ou pelo produtor conforme esta especialização, dependendo das necessidades do projec-
to. Em equipas com vários directores artísticos, é útil que estes venham de diferentes áreas 
académicas, com formações e experiencias diferentes (Preston, What na Art Director Does, 1994).

 Designação: 
Designer de Produção ou Director Artístico?

4.2
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Ainda em relação à sua formação, é necessário que o director artístico tenha a habilidade 
de comunicar e partilhar ideias, tendo uma perfeita compreensão da cor, linha, forma, com-
posição, perspectiva e de todos os elementos necessários para criar a imagem e o espaço cé-
nico. Normalmente este profissional começa a ser um designer de cenários, um ilustrador ou 
um assistente de director artístico, posição na qual desenvolve competências para chegar a 
este cargo de maiores responsabilidades (Preston, What na Art Director Does, 1994). 

Quanto à comparação entre o designer de produção e este profissional analisado, vários 
autores propõem várias soluções. Apesar de alguns autores focarem a sua análise nas seme-
lhanças e os considerem como iguais, existe uma diferença prática entre as duas designa-
ções pois, em muitos casos, encontramos os dois profissionais a trabalharem em conjunto. 
No entanto, a correspondência entre os dois é tanta que podem ser ambos candidatos a um 
prémio que é dado a uma única área disciplinar: o Art Direction Award (Oscar), dado pela 
Academy of Motion Pictures Arts, que é habitualmente entregue a um designer de produção, 
pode ser também entregue a um director artístico no caso da produção não contar com um 
designer de produção.

LoBrutto faz referência a uma época, nos estúdios de Hollywood, em que existiam uns pro-
fissionais aos que se chamava supervising art directors (directores artísticos supervisores), 
aquilo que pode ser considerado um primeiro passo para a mudança no reconhecimento do 
profissional. Geriam os departamentos de arte e designavam um director artístico para cada 
filme, que viria a ser responsável por projectar e construir os cenários (LoBrutto, By Design: In-
terviews with Film Production Designer, 1992). Preston também apresenta esta fase de transição: 
o supervising art directors é um director artístico que está ao corrente de todos os trabalhos 
do atelier que estiverem a ser actualmente desenvolvidos. É o primeiro, dentro de todo o de-
partamento artístico, a ler os guiões com realizadores e produtores. Adapta as ideias de cada 
um dos directores artísticos que ficam sob a sua supervisão à realidade orçamental. É o pri-
meiro a dar a sua opinião sobre as oportunidades visuais oferecidas pelo guião (Preston, What 
na Art Director Does, 1994). Segundo LoBrutto, foi esta posição que evolucionou para o cargo de 
designer de produção. Isto terá acontecido depois de William Cameron Menzies ter exercido 
como director artístico no filme Gone with the Wind (1939), porque o profissional fez muito 
mais do que projectar os cenários: criou todos os planos e a estruturação de todas as cenas, 
incorporando um estudo exaustivo de cores e estilos, composição e movimentos de câmara 
(LoBrutto, By Design: Interviews with Film Production Designer, 1992). 

“This position is now nearly nonexistent and although it may have rankled many of the staff art di-
rectors who had to share a screen credit with this department head, they would be the first to admit 
that his prestige in the front office often gave them the needed leverage to settle budget disputes with 
the unit production manager (Preston, What na Art Director Does, p.12, 1994).” 8

T.L: 8 Esta posição é agora quase inexistente e embora possa ter incomodado muitos dos directores ar-
tísticos que tiveram que partilhar os créditos do seu trabalho com este chefe de departamento, estes são 
também os primeiros a admitir que o seu prestígio junto ao escritório principal deu-lhes, muitas vezes, a 
alavanca necessária para resolver disputas de orçamento com o produtor. 
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A designação “production designer” surgiu por várias razões. Preston relembra que quase 
todas as profissões nesta área sofreram alguma alteração no seu nome: o produtor ou co-
ordenador de produção já foi secretário; o director de fotografia foi cinematógrafo e, antes 
disso, “cameraman”. Foi seguindo a mesma linha de pensamento que o director artístico se 
tornou designer de produção (Preston, What na Art Director Does, 1994). 

Esta mudança de nome foi, primeiro, uma forma de reconhecer um trabalho que vai para 
além das responsabilidades do director artístico. Segundo, surgiu a necessidade de dar a um 
designer de produção cujas habilidades não estejam tão relacionadas com a produção de au-
diovisuais, a possibilidade de contratar um director artístico especialista que o auxilie (Pres-
ton, What na Art Director Does, 1994). Uma justificação que parece mal aplicada, uma vez que 
um designer de produção deve ter obrigatoriamente conhecimentos profundos de produção 
fílmica, julgando pela análise que se está a desenvolver nesta investigação e pelo facto de 
que, segundo a opinião de outros autores, a formação deste designer dever incluir outras po-
sições numa produção, como designer de cenários ou assistente de director artístico.

Outra razão para esta mudança de nome é um atribuir de mais autoridade e responsabili-
dade a este designer quando a produção exige muitos e variados assistentes de director ar-
tístico, que sejam capacitados o bastante como para serem chamados directores artísticos. 
É também, muitas vezes, um crédito dado ao director artístico para satisfazer o seu próprio 
ego, sem acrescentar mais profissionais à sua equipa nem aumentar as suas responsabilida-
des (Preston, What na Art Director Does, 1994).

“As will be noted later, when the title “Production Designer” becomes adopted by more and more art 
directors, the activities of the assistant remain pretty much the same, but he or she will assume the 
title of art director (Preston, What na Art Director Does, p.13, 1994).” 9

Grove exemplifica a relação entre estes dois profissionais com a sua visão daquilo que 
acontece habitualmente numa dita “produção comercial”. Aqui, o designer de produção dá 
os seus projectos ao director artístico que irá executar as suas ideias e gerir a criação dos 
diversos acessórios, cenários e figurinos, sobre a sua supervisão. Os assistentes do guarda-
-roupa, os construtores de acessórios e cenários, pintores e carpinteiros... todos são mem-
bros do departamento artístico e, portanto, trabalham sobre a gestão do director artístico 
(Grover, Raindance Producer’s Lab, 2004).

No caso de se tratar de uma produção de baixo orçamento, o primeiro sacrifício que se faz 
são as pessoas. Neste caso é frequente o designer de produção e o director artístico serem 
a mesma pessoa. É também frequente que acabe por fazer as funções do chefe de decora-
dores, construtores e guarda-roupa. Enquanto isto é uma excelente maneira de melhorar as 
suas capacidades em áreas diferentes, pode também ser frustrante porque raramente en-
contra pessoas com mais experiência do que ele próprio, o que condiciona o seu desenvolvi-
mento. No entanto, estas produções têm algumas vantagens em relação às de grandes orça-
mentos: a criatividade. Normalmente os efeitos atingidos com pouco dinheiro (ou sem) têm 
grande impacto (Preston, What na Art Director Does, p.13, 1994).

T.L: 9 Como iremos verificar, quando o titulo de “Designer de Produção” começou a ser adoptado por 
cada vez mais directores artísticos, as actividades do seu assistente permaneceram semelhantes, no entan-
to passou a assumir o titulo de director artístico. 
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Gorostiza, que aborda uma perspectiva do tema mais relacionada com a produção cinema-
tográfica na Europa, confirma a constatação que Grove faz sobre as produções de menores 
orçamentos. 

O termo “director artístico” é uma tradução literal do nome anglo-saxónico, a pessoa que 
dirige a arte e os artistas da produção. Este foi o nome adoptado pelos profissionais que, na 
Europa, se denominavam “decoradores”, mudado talvez porque a antiga denominação fos-
se desvalorizadora aos olhos do próprio profissional. À medida que os filmes se começaram 
a tornar mais ricos e mais complexos, começou a ser necessário que a equipa de directores 
artísticos fosse mais numerosa. Assim, o técnico cuja função seria dirigi-los e coordenar os 
seus trabalhos e funções adoptou o nome de designer de produção, segundo este autor, ape-
nas por uma questão de diferenciação (Gorostiza, La Arquitectura de los Sueños, 2001).

No entanto, Gorostiza defende que este nome não faz sentido quando traduzido do inglês 
para o espanhol (e a justificação que dá para isto também é aplicável ao português): habi-
tualmente, o profissional que cria o espaço cénico não tem praticamente nenhuma relação 
com a produção, excepto o facto de terem que gerir um orçamento que esta lhes atribui pre-
viamente. Assim, não se pode dizer que projectem a produção (Gorostiza, La Arquitectura de los 
Sueños, 2001). Esta realidade pode fazer sentido quando se compara a definição de “produ-
ção” dada em diferentes locais e em diferentes períodos históricos. Wade, por exemplo, é um 
autor que relaciona o produtor com a produção artística. Afirma que é normal, em televisão, 
o produtor analisar o guião do programa e definir detalhes físicos e artísticos. Este método 
de trabalho não exclui a consideração do interesse criativo do designer presente na produ-
ção nem limita a sua consideração (Wade, Designing for TV, 1954). 



117

4.3 Referências Bibliográficas 
do Capítulo

GOROSTIZA, Jorge – La Arquitectura de los Sueños: Entrevistas com Directores Artisticos del Cine Español 
– 31º Festival  de Cine de Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, Alcine: Madrid, 2001

GROVE, Elliot – Raindance Producers’ Lab: Lo-to-No Budget Filmmaking – Focal Press: Burlington [etc], 
2004

LoBRUTTO, Vincent – By Design: Interviews with Film Production Designer – Praeger Publishers: 
Westport, 1992

TASHIRO, C.S. – Pretty Pictures: Production Design and the History Film – University of Texas Press: 
Austin, 1998

PRESTON, Ward – What an Art Director Does: an Introduction to Motion Picture Production Design – 
Silman-James Press: Los Angeles, 1994

WADE, Robert J. – Designing for TV: The Arts and Crafts in Television Production – Pellegrini and 
Cudahy: Nova Iorque, 1954



118

Designer de Produção: 
As suas Obras5
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Fantastic Mr. Fox é um filme de animação feito com a técnica stop-motion. Nesta tecnologia, 
o espaço ficcional é construído e fotografado, de modo a criar um segundo de vídeo com 
cada 24 fotografias. No caso deste filme, foi feito um conjunto formado por números aparen-
temente impressionantes: um total de 5.229 planos compostos por 621.450 fotografias. Um 
processo de animação lento e moroso, mas que, segundo o realizador, tem um toque huma-
no e uma personalidade que não parece haver na animação digital. A imagem seguinte mos-
tra os dois passos que são seguidos pelo animador para cada uma das fotos que compõem o 
stop-motion. A imagem era gravada por uma câmara fotográfica posicionada num tripé, co-
nectada a um programa de software cuja função era colocá-la na sua respectiva ordem para 
formar o vídeo.

Todo o espaço ficcional foi criado manualmente, desde os esboços iniciais de personagens, 
cenários, objectos ou figurinos, até ao mais pequeno detalhe de cada uma das marionetas 
finais. Estes espaços e personagens envolviam todo um trabalho de pintura, escultura e mo-
delação, um minucioso investimento de tempo e esforço reconhecido em cada uma das três 
fases: pré-produção, produção e pós-produção. Este stop-motion pretende encantar o espec-
tador simultaneamente através da história em si e através da maneira como foi criado: este 
foi o conceito de partida que o realizador Wes Anderson seguiu ao longo de toda a produção 
do filme.

 Primeiro Estudo de Caso
Fantastic Mr. Fox

5.1

O Filme de Animação

realizado por Wes Anderson (2009)

Figura 072
Método de animação stop-motion
(Making Fantastic Mr. Fox, 2009)
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Um Realizador que é Designer de Produção

A Casa de Roald Dahl e o Conceito do Filme

Este filme é um exemplo de como, em algumas produções, o realizador pode ter a visuali-
dade da peça tão idealizada e tão definida que torna o designer de produção num elemen-
to criativo secundário, um funcionário que põe em prática as suas ideias para a imagem do 
filme. Isto não significa que o projecto de design de produção deste filme seja, de forma al-
guma, menos minucioso do que o de outra situação. Significa que as funções do designer de 
produção continuam a ser vitais, mas executadas (na sua vertente criativa e conceptual) pelo 
realizador. Nelson Lowry, designer de produção deste projecto, é o primeiro a reconhecer 
esta função em Wes Anderson durante uma entrevista incluída no making of  Fantastic Mr. 
Fox Featurette: Creating Mr. Fox’s World. Lowry descreve-o como um realizador com ideias 
muito fortes e uma visão muito clara que é tanto realizador como designer neste filme. De 
facto, apesar de Wes Anderson não ter formação académica especifica para esta função, fez 
uma recolha de informação através da experiência e observação ao longo de todo o seu per-
curso profissional e pessoal que lhe atribuiu a capacidade de exercer esta função.

Numa produção dita normal, o realizador deve estar presente nas filmagens para orientar 
os actores ou os operadores de câmara, mas neste caso havia, por vezes, um total de 29 di-
ferentes cenários a serem gravados ao mesmo tempo, pelo que se tornou um trabalho mui-
to complexo e exigente para Wes Anderson. Havia um total de 35 estações de trabalho equi-
padas com câmaras fotográficas e computadores, cada um com dois ecrãs e muito software, 
nas quais se criou um sistema com o objectivo de auxiliar o realizador nas suas funções. Atra-
vés deste sistema, qualquer profissional envolvido na produção poderia observar aquilo que 
estava a acontecer nas diferentes estações de trabalho, mesmo que se encontrasse noutro 
país. Desta forma, o realizador poderia acompanhar sempre as filmagens.

Wes Anderson queria contar no seu filme a história da obra literária de Roald Dahl de uma 
forma muito particular. Para isso começou por estudar o escritor e tentar compreender de 
que maneira poderia ter visualizado a sua própria obra. A sua casa, com os seus objectos, 
a sua decoração e o seu exterior, foi o primeiro ponto de análise para a construção, não só 
da estética visual do filme, mas também da ambiência que envolveu toda a história, desde o 
guião. De facto, o guião foi escrito dentro da própria casa: com isto, o realizador pretendia 
envolver os profissionais criativos no próprio espaço que serviria de união entre os diversos 
subprojectos, ambientá-los.
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Através da recolha fotográfica feita na casa de Roald Dahl, observamos que há uma corres-
pondência entre esta e os ambientes criados no filme. Isto verifica-se nas semelhanças entre 
paletes de cores e estilos decorativos, mas também e de uma forma mais directa através de 
cópias feitas a objectos ou peças de mobiliário.

Figura 073
Recolha de imagens em casa de Roald Dahl
(Anderson, The Making of Fantastic Mr. Fox, 2009)

Figura 074
Acessórios do cenário similares aos objectos de Roald Dahl
(Anderson, The Making of Fantastic Mr. Fox, 2009)
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O estilo fílmico e comunicação visual procurados como referências nasceram da obser-
vação de filmes como Roman de Renard, de Ladislas Starevitch, ou o primeiro filme de King 
Kong. São filmes da preferência do realizador pela visualidade a que este chama primiti-
va ou vintage. Isto implicava aproveitar ao máximo a aparência gráfica possibilitada pelo 
stop-motion: a animação gráfica 3D seria mais refinada, mais rápida de produzir e mais ba-
rata, mas o stop-motion permite fazer com que o espectador sinta cada frame. A tecnologia 
stop-motion representa, em si própria, um regresso às origens da animação, o que ajuda a 
obter a estética procurada, tendo no entanto por trás toda uma base de arquitectura e tec-
nologia que o tornam numa peça muito actual.

Esta tecnologia associada à estética pretendida pelo realizador, cria no filme um ritmo visu-
al lento. Os planos são estáticos e mantêm-se constantes durante longos períodos de tempo 
e os movimentos de câmara são muito básicos (travellings laterais ou feitos em profundida-
de, a câmara não faz rotações nem outros movimentos compostos). A dinâmica da imagem é 
obtida através de outras técnicas, por exemplo a colocação do objectos com movimento pró-
prio no plano que servem para dar ritmo à composição. Para o plano mostrado na seguinte 
imagem, o realizador sugeriu ao designer de produção que fossem colocadas várias ventoi-
nhas de diferentes tipos e a diferentes distâncias da câmara, para criar dinamismo e ritmo 
visual.

Em alguns momentos do filme, o factor “animação” é aproveitado nas suas vantagens. Para 
acelerar o tempo de uma acção num filme normal, seriam feitos uma série de cortes e seriam 
mostrados apenas os momentos chave da acção, de forma a nunca perder o sentido da con-
tinuidade. Neste caso, as personagens são animadas pelo que podem assumir velocidades ir-
reais, isto se o ambiente aceitar que se inclua este detalhe cómico.

Figura 075
Ritmo através da repetição de ventoinhas
(Anderson, The Making of Fantastic Mr. Fox, 2009)
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Mas estes pontos com movimento próprio e estas acelerações de tempo são apenas alguns 
recursos utilizados: cada plano inclui várias acções simultâneas, inúmeros detalhes trabalha-
dos minuciosamente que são acompanhados por um diálogo natural e fluído. Assim, embora 
a tecnologia utilizada, as referências visuais e o projecto de planos e movimentos de câma-
ra pressuponham um produto final de ritmo lento, este filme torna-se surpreendentemente 
rápido. 

O público-alvo do filme é o público infantil, no entanto o público adulto foi atraído de ma-
neira imprevisível. Segundo o realizador, isto deve-se à natureza própria história de Roald 
Dahl. No entanto, também se deve ter em conta que a interpretação da história foi desenvol-
vida de forma muito cuidada, analisando cada detalhe de forma muito crítica: um projecto 
de um grupo de adultos que se divertiu a desenvolvê-lo.

Apesar do realizador ter a imagem de cada plano muito pensada e decidida, as suas habili-
dades para o desenho eram muito limitadas. Assim, encontrou uma maneira própria de co-
municar a sua visão da imagem aos profissionais que desenvolveriam o projecto de design: 
filmava-se a si próprio, enquadrado no plano desejado, representando e actuando da manei-
ra exacta como queria ver a marioneta actuar. Por vezes, para os planos em que apareciam 
várias personagens ao mesmo tempo, colocava uma segunda pessoa a actuar ou fazia vídeos 
separados para cada personagem que depois montava num só. Estas imagens eram colocadas 
no próprio storyreel para orientação dos animadores. As imagens seguintes mostram uma 
comparação entre estes estudos filmados do realizador e o produto final.

Os Supor tes Comunicativos 

Figura 076
Interpretação do realizador 1
(Fantastic Mr. Fox Featurette, Groundwork, 2009)

Figura 077
Interpretação do realizador 2
(Fantastic Mr. Fox Featurette, Groundwork, 2009)
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O storyreel não se resume a uma colocação das imagens do storyboard em vídeo, acompa-
nhadas pelas vozes e com os tempos correctos. Há muitas situações do filme que exigem um 
estudo prévio com movimento, já que uma alteração feita durante a execução do storyreel 
é muito mais barata do que uma alteração feita durante o período de animação. Estes mo-
vimentos de storyreel são criados com técnicas de animação tradicional, recorrendo a dese-
nhos principais (keyframes) e desenhos intercalares (in-betweens).

As maquetas também foram um recurso muito utilizado. Normalmente eram criadas figuras 
em cartão que simulavam as personagens, para estudar a sua posição no cenário e os seus 
movimentos. Também eram usadas para momentos mais complexos: foi criado um desporto 
fictício cujas regras, equipamentos e espaço de jogo eram um conjunto de elementos retira-
dos de diversos desportos reais. Este desporto seria jogado pelas personagens e teria de ser 
explicado ao espectador de uma forma intuitiva. Para o desenvolver em pormenor, o realiza-
dor contou com a ajuda de um animador destacado para esta função como um especialista 
em desporto. Para estudar as regras do jogo, as posições dos jogadores, os acessórios que 
seriam fabricados e os materiais que seriam usados neste fabrico, fez-se um estudo inicial 
auxiliado por uma maqueta, como se pode ver na seguinte imagem.

Figura 078
Storyreel com movimento
(Making Fantastic Mr. Fox, 2009)
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O design das personagens era estudado e desenvolvido em desenho e em modelo físico em 
simultâneo. Por isso, as marionetas também sofreram uma evolução descrita por etapas.  

A visualidade de algumas personagens nasceu de uma experimentação, atravessando vá-
rias fases. Outras personagens são representações de pessoas reais e exigem um método de 
trabalho com um maior nível de complexidade da parte dos construtores. O Mr. Fox é o per-
sonagem principal do filme: deveria ser projectado com todas as características que com-
põem um herói carismático e capaz de provocar empatia no espectador, e para isso procu-
rou-se dar a este animal toda uma humanidade, composta por qualidades e defeitos, manias 
e “velhos hábitos”, relações humanas com outros personagens com todos os problemas que 
estas pressupõem e uma rotina possível de estar presente no quotidiano de qualquer pessoa 
comum. Procurou-se contextualizar este estudo de personalidade e vida diária com a nossa 
actualidade. Este foi dos personagens mais fáceis de criar porque o realizador o tinha clara-
mente visualizado. No entanto é um personagem importantíssimo, icónico. Por isso, a produ-
ção optou por procurar um consultor externo, uma designer belga especializada em design 
de personagens – Félice Haynoz – que estudasse a sua imagem de forma muito particular. A 
Figura 079 apresenta vários modelos físicos: algumas fases de experimentação até chegar à 
marioneta final. O primeiro modelo finalizado do Mr. Fox demorou sete meses a ser concebi-
do e a sua marioneta contou com 535 cópias em 6 diferentes tamanhos.

O primeiro contacto que a equipa de construtores teve com os personagens foi em 2005, 
quando o realizador e os produtores as apresentaram, pedindo que lhes concedessem uma 
primeira versão das mesmas, marionetas rápidas. Demoraram-se de dois a três anos a con-
cluir definitivamente as construções das marionetas.

Figura 079
Esboços, ilustração e maquete para estudo de uma cena
(Fantastic Mr. Fox Featurette, Wackbat, 2009)

As Personagens e suas Marionetas



126

Ao contrário dos stop-motions comuns nos quais 
a animação do personagem é feita através de uma 
substituição de partes (como cabeças, olhos, ou 
bocas), em Fantastic Mr. Fox as marionetes fo-
ram criadas de forma a todas as suas partes po-
derem ser moldadas. O uso do pêlo, por exem-
plo, tornou especialmente difícil a sua produção 
e manuseamento. Era no entanto este um recur-
so necessário para conferir um maior realismo ao 
personagem. Para além disto, tornou-se um re-
curso muito útil porque, por vezes, bastava pen-
tear o pêlo de uma sobrancelha para obter uma 
expressão facial diferente. Esta tecnologia foi ob-
tida através da experimentação, com muitos me-
ses de desenvolvimento. Também se trabalha-
va com silicone, desenvolvido em diversas cores, 
para criar algumas peças ou para reparar mario-
netas partidas que por vezes eram submetidas a 
situações de pressão ou tensão que os materiais 
delicados não suportavam. Normalmente as pe-
ças que se partem fazem parte do esqueleto inte-
rior, o que torna a substituição num processo mais 
complicado. Para facilitar a resolução destes pro-
blemas, era criado um stock de peças de substitui-
ção semi-acabadas: por exemplo, o personagem 
principal contava com 17 peças idênticas para a 
cabeça e 14 para o corpo.

Figura 080
Várias fases da marioneta
(Fantastic Mr. Fox Featurette, 
Who am i?, 2009)
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Cada marioneta foi produzida em vários tamanhos, segundo os requisitos definidos no 
storyboard. Estas diferentes marionetas servem para criar a ilusão da distância e da perspec-
tiva e ajudar a criar profundidade de campo. Para desenvolver estas diferentes escalas que 
simulam diferentes distâncias foi necessário ter muita atenção aos detalhes e fazer muita ex-
perimentação. Por exemplo, as fibras dos têxteis dos figurinos que são visíveis numa mario-
nete de grandes dimensões não podem ser visíveis numa marionete pequena, ainda que as 
duas estejam posicionadas à mesma distância efectiva da câmara.

Figura 081
Marionetas de tamanhos variados
(Anderson, The Making of Fantastic Mr. Fox, 2009)
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Para apresentar a informação escrita de Fantastic Mr. Fox foram desenvolvidas duas soluções 
gráficas com dois objectivos diferentes. O título do filme foi mostrado já em stop-motion, 
como podemos ver na imagem, como uma introdução a toda a imagem gráfica e estética do 
filme. Esta imagem não se resume a uma única fotografia prolongada em tempo para pre-
encher todos os segundos nos quais se mantém visível, os 5 segundos necessários para que 
o espectador aprenda a mensagem mostram um leve “tremer” na imagem que revela que a 
marioneta foi subtilmente deslocada entre a captação das fotografias: isto mostra o traço de 
animação pessoal pretendido pelo realizador e o objectivo de fazer o espectador sentir cada 
frame.

A segunda solução gráfica foi a criação de uma tipográfia uniforme que seria utilizada du-
rante todo o filme, tanto para a apresentação dos créditos iniciais e finais, como para a indi-
cação do nome dos diferentes capítulos nos quais se divide.

Figura 082
Título do Filme
(Fantastic Mr. Fox, Anderson, 2009)

Figura 083
Tipografia 1
(Fantastic Mr. Fox, Anderson, 2009)

Figura 084
Tipografia 2
(Fantastic Mr. Fox, Anderson, 2009)

A Util ização de Tipografia
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Um tipo de letra de aparência rígida, geométrica e com linhas verticais muito marcadas. 
Isto releva uma intenção de comunicação directa, acima de tudo utilitária. Segundo a oca-
sião, são feitas variações no tamanho de letra, mas o tipo e a cor mantêm-se, uma cor que é 
utilizada para dar um forte destaque e captar a atenção do espectador. É feita também uma 
simulação de sombra, criada com uma variação de cor, que lhe confere uma volumetria que 
vai ao encontro de todas as tecnologias utilizadas nesta produção. Nos making of ’s e repor-
tagens em vídeo procura-se encontrar soluções tipográficas que, não sendo semelhantes à 
utilizada no filme, tentam seguir os mesmos princípios comunicativos e simular o mesmo re-
sultado. Repare-se ainda na solução encontrada para adaptar esta tipografia aos logótipos 
dos patrocinadores e empresas que apoiaram o projecto.

Para além destes projectos de aplicação tipográfica, acontecem ao longo de todo o filme, pe-
quenos subprojectos que procuram aumentar o nível de detalhe e enriquecer visualmente a 
peça. Todas as embalagens, jornais, revistas e cartazes que surgem nos cenários e nos aces-
sórios constituem uma reflexão gráfica. Alguns destes elementos serão analisados em por-
menor.

Figura 085
Tipografia no making of
(Making Fantastic Mr. Fox, 2009)

Figura 087
Projectos de design gráfico anexos 1
(Fantastic Mr. Fox, Anderson, 2009)

Figura 086
Tipografia adaptada
(Fantastic Mr. Fox, The Voices, 2009)

Figura 088
Projectos de design gráfico anexos 2
(Fantastic Mr. Fox, Anderson, 2009)

Figura 089
Projectos de design gráfico anexos 3
(Fantastic Mr. Fox, Anderson, 2009)
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Ash, um personagem secundário mas com uma grande relevância em toda a história, é um 
dos personagens que viu a sua personalidade reflectida em todos os tipos de elementos do 
espaço ficcional e linguagem cinematográfica: fala-se do seu próprio design de personagem, 
os seus figurinos, os seus acessórios e objectos pessoais, os cenários onde actua e até mes-
mo à composição dada aos planos nos quais aparece. Esta personagem será usada para des-
crever em pormenor a abordagem feita neste filme a cada um destes componentes. 

A personagem começa a ser desenvolvida com esboços que são transformados em ilustra-
ções de estudo, coloridas ou não. Devem ser feitas muitas ilustrações do mesmo persona-
gem, por vezes em contextos diferentes, tentando fazer-lhe sempre ligeiras alterações até 
encontrar o seu design final, num processo que podia demorar vários meses. As ilustrações 
são acompanhadas por modelos de estudo: no caso desta produção os modelos tridimen-
sionais destinados ao estudo dos volumes eram essenciais. Todas as etapas de ilustrações e 
modelos deveriam ser submetidas à aprovação do realizador.

Figura 090
Ilustrações de Ash
(Anderson, The Making of 
Fantastic Mr. Fox, 2009)

Figura 091
Modelo de Ash
(Anderson, The Making of 
Fantastic Mr. Fox, 2009)

Ash: Como caracterizar a Personagem e a sua Envolvente?



131

Ash representa um pré-adolescente com problemas de auto-confiança. Como não parece 
ter talentos próprios ou capacidades que se destaquem, sente-se inferior aos outros jovens 
da sua idade. Assim, vive numa luta constante por chamar a atenção dos adultos, em especial 
a dos seus pais, mostrando sinais de rebeldia e alguma agressividade. 

A melhor forma de transmitir de forma directa e divertida esta necessidade de chamar 
a atenção é o figurino. Os figurinos de Ash devem representar um contrariar daquilo que 
seria socialmente aceite e chamam a atenção pela sua estranheza. É importante que estes 
figurinos representem uma rebeldia controlada, ou seja, que o espectador compreenda que 
este figurino deriva de uma atitude consciente de Ash e que foi transformado por si próprio, 
não é consequência de uma falta de atenção: para isto é necessário acompanhar o figurino 
com uma atitude desafiante. No caso especial das suas meias, cuja subtil evolução do seu 
projecto podemos ver na ilustração da imagem seguinte, cria-se um momento de diálogo 
no qual outro personagem o aconselha a não usar as calças presas nas meias, um conselho 
conscientemente ignorado por Ash.

O fato de banho de Ash também exigiu uma atenção especial. A primeira imagem é um 
esboço do realizador, uma descrição daquilo que pretendia para o personagem. A segunda 
imagem foi a interpretação dos designers, a ilustração com estudo de cor. Repare-se que 
esta ilustração foi alterada posteriormente pelo realizador para pedir um redesign: se o seu 
fato de banho for colocado ligeiramente mais a cima, sugere-se uma personagem de estatura 
mais baixa e com uma aparência menos natural (porque é conveniente colocar em Ash um 
certo desconforto para com uma situação em que tem de nadar). Para esta peça também foi 
desenvolvido um trabalho de design gráfico: foi desenvolvido um motivo especial para o te-
cido deste figurino, decorativo, que evita qualquer imagem que possa ser considerada mais 
desportiva.

Figura 092
Estudo do figurino (evolução)
(Anderson, The Making of 
Fantastic Mr. Fox, 2009)

Figura 093
Figurino (esboço)
(Anderson, The Making of 
Fantastic Mr. Fox, 2009)

Figura 094
Figurino (ilustração corrigida)
(Anderson, The Making of 
Fantastic Mr. Fox, 2009)

Figura 095
Figurino (motivo)
(Anderson, The Making of 
Fantastic Mr. Fox, 2009)

Figura 090
Ilustrações de Ash
(Anderson, The Making of 
Fantastic Mr. Fox, 2009)



132

Apesar de ser uma personagem rebelde e mal-educada, trata-se de um dos heróis desta 
narrativa e portanto deveria despertar empatia no espectador desde o primeiro minuto. Para 
além da reacções e das atitudes que tenha ao longo da história que possam suscitar esta em-
patia, a sua imagem tem, naturalmente, um papel primordial. Os detalhes dos seus figurinos 
têm uma função cómica que acaba por ter esse papel junto ao espectador. O seu rosto tem 
uma forma arredondada e uma textura felpuda que aumentam a sua infantilidade. Os seus 
olhos são desenhados com um contorno escuro que causa contraste e atrai a atenção do es-
pectador para percepcionar mais rapidamente os seus sentimentos.  

Simultaneamente a este projecto visual, foi desenvolvido um outro projecto muito espe-
cífico: o esqueleto da personagem. Para criar este esqueleto mecânico é necessário ter em 
atenção todos os movimentos que a personagem faz ao longo da narrativa. Se necessário, 
devem ser feitos esqueletos diferentes para movimentos diferentes e para marionetas de 
tamanhos diferentes. As imagens seguintes são um desenho construtivo do esqueleto de Ash 
e estudos de modelos desenvolvidos para o seu corpo e cabeça.

Figura 096
Rosto de Ash
(Anderson, The Making of Fantastic Mr. Fox, 2009)

Figura 098
Modelo do esqueleto
(Anderson, The Making of Fantastic Mr. Fox, 2009)

Figura 097
Ilustração técnica do esqueleto
(Anderson, The Making of Fantastic Mr. Fox, 2009)
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Figura 099
Crânio da marioneta
(Anderson, The Making of Fantastic Mr. Fox, 2009)

Figura 100
Ilustrações de Kristofferson
(Anderson, The Making of 
Fantastic Mr. Fox, 2009)

Mas todas estas características visuais de Ash acabam por ser muito subtis e para que os 
seus efeitos se tornem mais certos é essencial projectar Ash no conjunto de todas as perso-
nagens. Nesta história, há um personagem perfeito para representar os efeitos que a compa-
ração entre personagens pode ter no sentido de aumentar os efeitos psicológicos das mensa-
gens visuais: Kristofferson. Este personagem é primo de Ash, um jovem da mesma idade, com 
evidentes habilidades para os estudos e para o desporto. Surge como um hóspede em sua 
casa, com quem deve partilhar o seu quarto e para quem deve ceder a atenção dos seus pais. 
É portanto, ele próprio, um personagem importantíssimo para caracterizar o próprio Ash.

O design de Kristofferson devia revelar uma personagem mais confiante, mais calma e mais 
controlada que Ash. O seu figurino é menos detalhado porque é uma personagem com me-
nor importância, no entanto de acordo com tudo o necessário para o caracterizar: as suas 
cores suaves indicam uma personalidade ponderada e os seus calções curtos indicam a sua 
juventude. O realizador e os guionistas tornaram-no ainda um praticante de artes marciais 
para tornar mais claros estes traços de carácter. O fato de banho de Kristofferson,  quando 
comparado com o de Ash, também tem uma imagem mais profissional, mais séria e mais 
desportiva. 
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Figura 101
Acessório de Kristofferson 1
(Anderson, The Making of Fantastic Mr. Fox, 2009)

Figura 103
Estudo de cores e texturas para figurino
(Anderson, The Making of 
Fantastic Mr. Fox, 2009)

Figura 102
Acessório de Kristofferson 2
(Anderson, The Making of Fantastic Mr. Fox, 2009)

Nas imagens seguintes podemos ver em detalhe alguns pormenores do design de perso-
nagem. Os sapatos de Kristofferson são um elemento do figurino muito importante porque 
têm uma função específica ao longo da narrativa, por isso têm uma cor que os destaca mais. 
A segunda imagem é a apresentação dos materiais têxteis destinados à fabricação do seu 
figurino em diferentes situações da narrativa. Na terceira imagem, juntamente com uma 
ilustração de Kristofferson, está a apresentação dos seus objectos pessoais com um grande 
nível de detalhe.

Quando analisamos o quarto de Ash, podemos observar todo o processo de pré-produção 
que lhe deu origem. O realizador pensou o momento em que este cenário apareceria e fez 
os esboços para indicar aos criativos a sua visão de como deveria ficar o plano principal. Os 
designers e ilustradores estudaram cada objecto do espaço, a sua localização e relação desta 
com a composição do plano e o ambiente pretendido, desenvolvendo ilustrações minuciosas 
com estudos de cor. Depois, os designers do storyboard deram expressão e movimento a 
este espaço, para que a sua imagem pudesse comunicar claramente a intenção pretendida. 
Este storyboard foi usado para criar um storyreel, no qual já são incluídos pontos com mo-
vimento (como a ventoinha) para visualizar como ficará o resultado final. Estes movimentos 
são reproduzidos com técnicas de animação tradicional. Nesta fase foram colocadas as vozes 
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já gravadas. O cenário também deve contar com os seus respectivos desenhos técnicos por 
motivos construtivos e controlo de proporções.

O realizador trabalhou com o designer de produção na investigação para desenvolver as 
peças do cenário. Fez-se um registo fotográfico de alguns pormenores de mobiliário que se 
encontravam na caravana anexa à casa de Roald Dahl, aquela a que o realizador chama de 
“casa cigana” e que vai perfeitamente de encontro à estética geral dada ao filme. Os detalhes 
de pintura encontrados foram fielmente reproduzidos nas peças de mobiliário do cenário. 

Figura 104
Fases do projecto do cenário
(Fantastic Mr. Fox Featurette, 
Digging into Detail, s.d.)

Figura 105
Ilustração do cenário
(Anderson, The Making of Fantastic Mr. Fox, 2009)

Figura 106
Ilustração técnica do cenário
(Anderson, The Making of Fantastic Mr. Fox, 2009)
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O comboio colocado em cenário (um brinquedo de Ash) é uma réplica do Eurostar, o com-
boio que os membros da produção costumavam utilizar para circular entre Inglaterra e Fran-
ça, pelo que se tratou de um elemento que, apesar de não ter relação com a história, revela 
um ambiente de trabalho ligeiro e um gosto especial pelo projecto. Há também uma ventoi-
nha colocada do lado esquerdo do cenário, um ponto estratégico da composição que permite 
que o seu movimento evite que o cenário pareça demasiado estático e “inabitado”. 

Ash, o personagem que se encontra na parte de cima do cenário, tem uma lanterna que 
utiliza esporadicamente: é um ponto de luz que cria mudanças no sistema de iluminação do 
cenário e vai dando dinamismo ao momento. Esta luz é combinada com outros pontos lu-
minosos imprevisíveis e até mesmo cinéticos, como é o caso da luz do comboio. Há muitos 
detalhes, muitos acontecimentos diferentes no mesmo espaço. Assim, mesmo que o plano 
não se altere - o que é importante que não aconteça para manter a estética retro pretendida 
para a peça - o espectador não perde o interesse.

Figura 107
Recolha fotográfica para projecto de decoração do cenário
(Fantastic Mr. Fox Featurette, Digging into Detail, s.d.)

Figura 108
Acessório dinâmico
(Fantastic Mr. Fox Featurette, Digging into Detail, s.d.)
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Ash também tem outros cenários “seus”, como o interior de uma caverna onde se costuma 
refugiar para ler e que o caracteriza ilustrando o seu sentimento de inferioridade. Os seus 
acessórios característicos, os livros de banda desenhada, os posters e o herói que habita 
neste mundo ficcional dentro do próprio mundo ficcional da história, foram projectados por 
um ilustrador especializado em banda desenhada.

Figura 109
Iluminação dinâmica
(Fantastic Mr. Fox Featurette, Digging into Detail, s.d.)

Figura 110
Páginas do livro de banda desenhada (acessório)
(Fantastic Mr. Fox Featurette, Digging into Detail, s.d.)
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Para compreender de que maneira é comunicada a narrativa é necessário analisar os planos 
na sua sequência, compreender que mensagem transmitem quando colocados uns a seguir 
aos outros. Seleccionou-se um momento do filme no qual aparecem as personagens já apre-
sentadas para compreender de que maneira o plano contribui em si próprio para a sua carac-
terização. Trata-se de uma montagem paralela, ou seja, apresenta duas acções que ocorrem 
em espaços diferentes, em simultâneo.

Figura 111
Sequência Mr. Fox - Plano 1
(Fantastic Mr. Fox, Anderson, 2009)

Figura 112
Sequência Mr. Fox - Plano 2
(Fantastic Mr. Fox, Anderson, 2009)

Figura 113
Sequência Mr. Fox - Plano 3
(Fantastic Mr. Fox, Anderson, 2009)

Figura 114
Sequência Mr. Fox - Plano 4
(Fantastic Mr. Fox, Anderson, 2009)

Figura 115
Sequência Mr. Fox - Plano 5
(Fantastic Mr. Fox, Anderson, 2009)

A Narrativa Plano a Plano
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Figura 116
Sequência Mr. Fox - Plano 6
(Fantastic Mr. Fox, Anderson, 2009)

Figura 117
Sequência Mr. Fox - Plano 7
(Fantastic Mr. Fox, Anderson, 2009)

Figura 118
Sequência Mr. Fox - Plano 8
(Fantastic Mr. Fox, Anderson, 2009)

Figura 119
Sequência Mr. Fox - Plano 9
(Fantastic Mr. Fox, Anderson, 2009)

Figura 120
Sequência Mr. Fox - Plano 10
(Fantastic Mr. Fox, Anderson, 2009)

Esta sequência começa com o plano da Figura 111, no qual podemos ver a jaula em que se 
encontra um personagem refém, destacada do cenário pela sua cor. Apesar do cenário indi-
car continuidade em profundidade através da perspectiva, a composição sugere ao espec-
tador que o cenário termina tanto para baixo como para a direita. Durante toda a acção, a 
composição continua a esconder o lado do cenário que fica à direita da jaula. O espectador 
só se apercebe de que o espaço continua no último momento, quando a câmara mostra que 
a plataforma termina efectivamente ali e a jaula cai no vazio. Este truque serve para criar 
maior surpresa no espectador. 
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Na Figura 112, entra no plano uma nova luz direccionada de cima para baixo, que indica 
uma acção que ocorreu fora do plano, uma entrada de luz neste cenário de cativeiro. Para 
confirmar esta direcção, é filmado um segundo plano (Figura 113) no qual a personagem diri-
ge o seu olhar para cima, seguido de um contra-plano que mostra uma personagem a olhar 
através de uma entrada de luz (Figura 114). Repare-se na composição destes dois planos: se 
analisarmos estas imagens como uma grelha, o rectângulo do plano é dividido em duas par-
tes, uma cheia e outra vazia, alternadamente, o que contribui para relacionar estas imagens 
como plano e contra-plano. 

Na Figura 115 o espaço da acção mudou, a câmara passou para o outro lado da janela. A pa-
lete de cores e texturas muda por completo. As grades da janela são um elemento usado para 
manter a continuidade e a relação entre os dois planos, assim como a direcção do olhar do 
personagem. Durante este plano, entra uma nova voz em cena, cujo dono não podemos ver: 
indica a existência de um personagem no espaço fora do plano. A sua localização é confirma-
da pela direcção do olhar do personagem presente, que levanta o seu olhar da janela, e pela 
sombra projectada no chão e visível dentro do plano, que se move quando se ouve a voz ex-
terior para comunicar uma correspondência. No plano seguinte (Figura 116) a identidade da 
voz é finalmente revelada: como Ash se está a oferecer para ir resgatar a personagem presa, 
é enquadrado num plano contra-picado que lhe confere um aspecto aparentemente podero-
so e enaltece a sua atitude. O diálogo entre as duas personagens desenrola-se numa série de 
planos e contra-planos subjectivos - ou point of view, já que como se tratam de marionetas, 
é difícil separar concretamente os dois tipos de planos) mostrados nas imagens seguintes. 
Os planos subjectivos são um recurso utilizado recorrentemente ao longo de todo o filme, 
uma opção que se revela muito útil para aproximar mais o espectador das personagens, no 
sentido de deixarem de ser vistas como marionetes para se tornarem criaturas com vida 
própria. São, no entanto, planos subjectivos muito particulares, porque são frequentemente 
combinados com diferentes zooms, ou seja, não simulam exactamente a imagem vista pela 
personagem, constituindo apenas um plano do seu ponto de vista: isto indica que o objectivo 
do realizador não era tanto posicionar o espectador dentro da personagem que está a ver a 
acção, mas privilegiar a personagem que está a ser vista. 

Ao longo de todo o filme verifica-se esta repetição de planos iguais, não existindo uma 
tentativa de variar os pontos de vista nos diálogos: esta repetição dá à montagem um ritmo 
lento que vai de encontro à estética geral pretendida para o filme e que permite uma obser-
vação mais atenta dos detalhes.
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Todos os espaços do filme têm a sua função e comunicam uma mensagem muito bem defi-
nida. O quarto de Ash, apresentado anteriormente, representa o seu refúgio. As cores e os 
pontos de luz promovem um ambiente intimista, e a altura a que se situa a sua cama coloca-o 
numa posição superior, na qual não pode ser observado pelas outras personagens. 

Outro exemplo de um espaço que reflecte claramente um ambiente é a sala de estar da 
família do Mr. Fox. Esta família muda de casa duas vezes, por isso a sala de estar é um espaço 
que percorre três visualidades diferentes. A primeira sala é um lugar que revela uma vivência 
familiar, um dia-a-dia cómodo. Nesta fase, Mr. Fox está descontente com a sua casa, por isso 
este espaço tem um aspecto muito modesto e pouco luxuoso.

A segunda sala de estar tem um aspecto mais rico. As paredes estão mais “humanizadas” 
e já não têm a textura da terra, a arquitectura é mais similar àquela a que estamos acostu-
mados: perdeu o seu aspecto primitivo. Nesta fase do filme, Mr. Fox já está agradado com a 
sua casa, mas a sua família ainda se está a tentar adaptar ao novo espaço, por isso há poucos 
objectos que tornem o espaço personalizado e Ash ainda não descobriu um local só seu. As 
imagens mostram também o desenvolvimento deste espaço feito em desenhos técnicos e 
ilustrações de ambiente.

Figura 121
Ambiente da primeira casa
(Fantastic Mr. Fox, Anderson, 
2009)

Figura 122
Ambiente da segunda casa
(Fantastic Mr. Fox, Anderson, 2009)

Figura 123
Ilustração da segunda casa 1
(Anderson, The Making of Fantastic Mr. Fox, 2009)

Criar Ambientes com o Espaço Cénico
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Figura 124
Ilustração da segunda casa 2
(Anderson, The Making of 
Fantastic Mr. Fox, 2009)

Figura 125
Ambiente da terceira casa
(Fantastic Mr. Fox, Anderson, 2009)

Figura 126
Ilustração da terceira casa 1
(Anderson, The Making of Fantastic Mr. Fox, 2009)

Figura 127
Ilustração da terceira casa 2
(Anderson, The Making of 
Fantastic Mr. Fox, 2009)

A terceira sala é a adaptação de um espaço inabitável. A antiga casa da família foi destruí-
da e esta foi obrigada a fugir para as canalizações, no subsolo. Agora divide as canalizações 
com outras famílias e vive num compartimento cinzento, de paredes muito altas e com um 
único e pequeno ponto de luz, que revela um estado de pobreza extrema e uma semelhança 
perturbante com uma prisão. Para caracterizar este espaço como o seu local de habitação fo-
ram colocados em cenário os acessórios pessoais dos membros da família, já conhecidos do 
espectador. Repare-se que as ilustrações deste espaço têm um estilo gráfico muito diferente 
das do espaço anterior, destacando o seu lado mais sombrio com um suporte de desenho 
negro.
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A gravação das vozes e dos efeitos sonoros foi feita de uma forma muito particular e pouco 
convencional. Os actores foram colocados a representar em localizações semelhantes àque-
las criadas no espaço ficcional com dois objectivos: captar sons típicos da envolvente carac-
terística destes cenários e ambientar os actores para conseguir resultados mais autênticos. 
Isto resultou num diálogo muito característico deste filme, uma utilização da voz de forma 
muito natural e rotineira.

Os actores que dão a voz às personagens foram escolhidos de forma a conseguir vozes me-
moráveis e adequadas ao efeito que se desejava criar no espectador. Os efeitos sonoros eram 
criados, muitas vezes, pelos próprios actores, simulando os movimentos das personagens em 
cenários reais similares aos da animação. Para o personagem principal, por exemplo, foi con-
vidado George Clooney por ter uma voz capaz de mostrar força e decisão em qualquer situ-
ação, uma característica que define o personagem. Eric Anderson conta como foi o processo 
de definir a voz que iria dar à sua personagem: enquanto fazia testes de som num estúdio 
de gravações situado em Nova Iorque, o realizador analisava os resultados em tempo real na 
Europa, dando indicações para alterações até obter a melhor solução. Os objectivos princi-
pais são adequar a voz ao seu tipo físico, à sua idade e aos seus traços de personalidade, pelo 
menos no caso de uma personagem convencional.

O estilo musical a seguir não parecia algo claro para o realizador. Assim, começou por apre-
sentar a história e o conceito do filme a profissionais do ramo da música, dando-lhes as indi-
cações necessárias para que lhe apresentassem sugestões. A primeira peça musical foi criada 
por um grupo francês e serviu de base para toda uma linha de continuidade que deveria exis-
tir entre as seguintes. Também foi feita uma pesquisa entre o pré-existente, nomeadamente 
em filmes para público infantil, como Robin Wood da Walt Disney. O compositor pretendeu 
desenvolver uma mistura de estilos musicais na qual fez uma interpretação especial do estilo 
rock and roll para dar continuidade ao ambiente vintage da visualidade do filme. A música 
tornou-se muito importante neste filme: há momentos nos quais as personagens tocam, can-
tam, dançam ou simplesmente ouvem música através de um rádio. É um modo de dinamizar 
o filme e ambientar determinados momentos. 

As Vozes, os Efeitos Sonoros e a Música

Figura 124
Ilustração da segunda casa 2
(Anderson, The Making of 
Fantastic Mr. Fox, 2009)

Figura 127
Ilustração da terceira casa 2
(Anderson, The Making of 
Fantastic Mr. Fox, 2009)
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Ao projecto de design do filme sucedeu o projecto de design da sua distribuição e comuni-
cação. Foi criada uma linha de cartazes composta por um cartaz principal e vários de apre-
sentação das personagens (o primeiro cartaz foi também utilizado como uma opção de capa 
para o DVD, enquanto os restantes foram usados como meio publicitário na internet). 

Uma produção que exige tanto esforço humano, tanta atenção ao detalhe e um investi-
mento de tempo tão grande, deve contar com um ambiente de trabalho ligeiro, e até mesmo 
divertido. Segundo as testemunhas dos diferentes profissionais, este foi sem dúvida o caso: 
uma relação entre os diferentes intervenientes quase familiar. E para isso, muito contribuiu 
o papel do realizador, que fazia nascer o interesse pelo trabalho nos profissionais e os focava 
nos objectivos. No entanto, mesmo que esta relação não fosse relatada pelos próprios pro-
fissionais, poderia ser verificada em produtos como este teaser desenvolvido para a comuni-
cação do filme, uma ideia que parece ter surgido naturalmente pelo seu aspecto informal e 
descontraído e que faz transparecer uma boa relação entre os diferentes profissionais.

Design para além do Filme

Figura 128
Colecção de cartazes
(Semlyen, New Fantastic Mr. Fox Character Banners, 2009)

Figura 129
Teaser do filme
New Fantastic Mr. Fox Photos, 2009)
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Sacrifício é uma reflexão sobre o Homem actual e o abandono da sua espiritualidade. Segun-
do o realizador, cada vez mais o Homem interpreta a realidade como algo que deve ser vi-
sível, palpável ou constatável e quando se vê confrontado com uma situação que considera 
fora dos padrões da realidade, a harmonia do seu pensamento é destruída. Com este filme, 
Tarkovskij pretende mostrar que o Homem não pode viver sem permitir o seu próprio de-
senvolvimento espiritual. Para isso, apresenta um homem que volta a ter uma relação natu-
ral con o seu lado espiritual conseguindo tornar-se independente do mundo material que o 
envolve, reafirmando a sua essência espiritual. O título do filme surge do conceito cristão 
do auto-sacrifício: Tarkovskij interpreta isto como a qualidade que nos torna humanos, que 
nos diferencia dos restantes animais. O personagem principal é levado a cometer um acto 
de desespero para bem daqueles que ama: queimar a sua própria casa. Isto é uma forma de 
se redimir por ter abandonado a sua espiritualidade e uma reafirmação da sua liberdade, 
um acto que é absurdo no mundo material, mas que simboliza o seu renascimento no mun-
do espiritual.

É um filme com uma estética muito poética e dramática. O realizador procura dar a cada 
momento do filme vários níveis de compreensão, ou seja, várias opções de compreensão ao 
espectador. O sacrifício que é feito pelo personagem principal pode ser interpretado como 
feito em nome dos seus valores espirituais ou feito para protecção dos seus entes queridos.  
A peça foi filmada de forma a obter uma imagem realista, no entanto o seu conceito poético 
torna as suas cenas em parábolas. Os seus diferentes níveis de compreensão possibilitam ao 
filme atingir públicos-alvo muito diferentes (foi intenção do realizador provocar respostas di-
ferentes em diferentes pessoas): espectadores religiosos irão ver o sacrifício do protagonis-
ta como uma entrega de si próprio a Deus, enquanto outros espectadores podem relacionar 
o desenlace com crenças sobrenaturais e atribuir à personag“bruxa” o papel de salvadora. 
Outros ainda irão ver todos os eventos do filme como, tal como refere Tarkovskij, o produto 
de uma imaginação doentia. 

Tarkovskij era um homem religioso preocupado com aquilo a que ele chama a “crise espi-
ritual” da sua sociedade, uma crise que chegava a afectar o mundo das artes e especifica-
mente do cinema. Segundo ele, os cineastas estavam tão preocupados em produzir filmes 
que o público compre que já eram muito poucos os que procuravam financiamento para fil-
mes de autor. A intenção deste filme acaba por ser a comunicação das suas reflexões pesso-
ais, tornando-se quase auto biográfico. De facto, muitos dos momentos vividos pelo perso-
nagem principal, Alexander, foram inspirados nas suas próprias experiências pessoais ou em 
sonhos que relata por escrito. A casa que desenvolveu de forma conceptual enquanto escre-
via o guião (e para a qual realizou os primeiros esboços) é uma interpretação de uma casa 
que habitara na Rússia. 

 Segundo Estudo de Caso
Offret (Sacrifício)

5.2

Mensagem e Intenção Comunicativa

realizado por Andrei Tarkovskij (1986)
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Figura 130
Esboço inicial de Tarkovskij 1
(Offret, Tarkovskij, 1986)

Figura 131
Esboço inicial de Tarkovskij 2
(Offret, Tarkovskij, 1986)
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Este filme divide-se em três partes, segundo as opções tomadas quanto ao tipo de planos uti-
lizados e à relação entre estes. A primeira parte do filme desenvolve-se com base na chama-
da “montagem interna”, ou seja, a sequência que descreve determinado momento do filme
desenvolve-se num plano único e contínuo. Estes planos são poucos, de longa duração e com 
um ponto de vista constante (o movimento da câmara é normalmente muito básico, como 
um simples e lento travelling), pelo que o ritmo do filme nesta etapa é muito lento, muito 
calmo (para que a acção fosse ainda mais lenta, alguns planos filmavam-se numa velocidade 
normal e eram colocadas em slow motion na edição) . Neste momento do filme, as persona-
gens são apresentados enquanto se movem no seu ambiente natural, no seu “mundo mate-
rial”, pelo que a perca de reflexibilidade e auto-consciência que este ritmo lento induz aju-
da o espectador a compreender as limitações desta rotina e o que a sua vivência significa.

A segunda parte do filme é caracterizada principalmente por uma mudança de tipos de pla-
no: tornam-se mais curtos e mais ambíguos, com cenários mais variados observados através 
de diferentes pontos de vista. Quando estes planos são unidos na montagem, o filme adquire 
um ritmo mais rápido que marca a evolução dos personagens enquanto estes se aproximam 
da sua espiritualidade.

A terceira parte do filme é composta essencialmente pelo último plano no qual a casa é 
destruída. Apesar de ser um plano sequência à semelhança dos utilizados na primeira parte 
do filme, a comunicação é totalmente diferente: os personagens movem-se rapidamente de 
um lado a outro do cenário, há novos intervenientes que entram e saem do espaço visual e a 
câmara move-se mais rapidamente. Para além disto, a evolução do incêndio é acelerada arti-
ficialmente, o que muda a noção que o espectador tem do tempo e aumenta drasticamente 
o ritmo da narrativa visual. É o confronto final entre o mundo material e o mundo espiritual. 
Os cortes foram todos estudados em detalhe na fase de montagem, de forma critica: preten-
dia-se combinar a comunicação da narrativa com a própria natureza estética da peça. No fi-
nal da montagem, foram excluídos cerca de 40 minutos de filme. 

Os Planos e a Montagem
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Todos os personagens do filme têm um papel simbólico e uma função que os torna essenciais 
à narrativa. As características que os tornam únicos são reveladas ao espectador a pouco e 
pouco, através da sua imagem, das suas reacções e da relação de comparação que é estabe-
lecida entre eles.

Alexander é o personagem principal, o personagem que se irá sacrificar, abandonando a sua 
realidade para atingir a espiritualidade. É um homem que se sente um estranho na sua pró-
pria família, mas que lhe mostra uma grande dedicação (especialmente ao seu filho): esta 
sua entrega aos outros revela-o como alguém humilde e dependente. É um homem de apa-
rência abatida devido a uma depressão constante que o ataca desde que deixou a antiga pro-
fissão. Este abatimento é transmitido ao espectador através do aspecto usado, sujo e des-
cuidado do seu figurino, roupas que apesar de não parecerem pobres, se encontram em mau 
estado.

Personagens muito Simbólicos

Figura 132
Personagem: Alexander
(Offret, Tarkovskij, 1986)

Figura 133
Alexander e o filho
(Offret, Tarkovskij, 1986)
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Na Figura 133 também podemos ver o filho de Alexander. Este personagem não fala: está pre-
sente na acção e os restantes personagens falam muito sobre ele, mas não tem uma partici-
pação activa na narrativa. Para lhe retirar presença na imagem e para reduzir a atenção do 
espectador sobre ele, é lhe colocado um chapéu que lhe cobre os olhos.

No fim do filme, Alexander muda o seu figurino (uma mudança que marca o atingir da inde-
pendência espiritual): trata-se de um kimono negro com um símbolo (Yin & Yang) nas costas 
que atrai bastante a atenção do espectador. É o símbolo do equilíbrio, o equilíbrio espiritual 
que o personagem atingiu no momento final.

Figura 134
Alexander com o figurino final
(Offret, Tarkovskij, 1986)

Figura 135
Personagem: Otto
(Offret, Tarkovskij, 1986)
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Otto é um amigo da família e um “coleccionador de acontecimentos”. Este personagem irá 
relatar as histórias que “colecciona” enquanto faz advertências ao personagem principal so-
bre os acontecimentos que estão prestes a presenciar. É também o carteiro, aquele que trás 
as mensagens e, portanto, um dos muitos símbolos de origem religiosa presentes na histó-
ria. Não usa o uniforme da sua profissão, o que significa que a exerce por gosto e não por ne-
cessidade. Para isso também contribuem acessórios como a gravata e o relógio de bolso, que 
evidenciam o seu estatuto social e económico, superiores ao comum da sua profissão. A for-
malidade do seu figurino também contribui para que se torne uma personagem mais fiável.

Adelaide é a excêntrica mulher de Alexander, muito individualista. Para afirmar a sua per-
sonalidade é capaz de passar por cima de tudo e todos: este poder destrutivo deixa-a sem 
capacidade de reflexão. O seu interesse pelas restantes pessoas e a sua capacidade de com-
preensão são limitados ou inexistentes. O seu figurino é espampanante, tecidos leves e va-
porosos de tons claros e com detalhes que revelam a importância que é dada à riqueza ma-
terial. É um figurino que ocupa muito espaço, como uma imposição da sua presença entre os 
outros personagens. 

Figura 136
Personagem: Adelaide
(Offret, Tarkovskij, 1986)

Figura 137
Um figurino que impõe presença
(Offret, Tarkovskij, 1986)
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Maria, “a bruxa”, é a antítese de Adelaide e outro personagem de grande importância. Mo-
desta, tímida e insegura. Alexander deve ir ao encontro desta mulher para conseguir renas-
cer espiritualmente, pelo que esta personagem simboliza o renascimento. Maria tem dois 
momentos diferentes no filme: no primeiro ela é apenas uma empregada que trabalha na 
casa do protagonista, pelo que tem um figurino humilde e pobre. Os tons escuros e o cabelo 
escondido fazem-na passar despercebida.

Mas quando o protagonista a vê por segunda vez, já a identifica como uma bruxa com po-
deres que o poderão salvar: aqui já tem o cabelo solto e o seu figurino, apesar de confirmar 
a sua situação económica modesta, ganha mais volume, mais leveza, tons mais claros e pa-
drão (o que lhe dá uma imagem mais atractiva).

Figura 138
Personagem: Maria
(Offret, Tarkovskij, 1986)

Figura 139
Segundo figurino de Maria
(Offret, Tarkovskij, 1986)
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Sacrifício não conta com acompanhamento musical, a não ser o tema St. Matthew Passion 
que marca o inicio e o final do filme. Os efeitos sonoros são combinados entre si, resultando 
numa mistura com um efeito musical: um trabalho cuidado, muito minucioso e necessário, 
já que se não fosse este recurso perder-se-iam muitos momentos de grande carga emocional 
e o filme tornar-se-ia mais frio. Tarkovskij dava à imagem uma importância muito mais rele-
vante do que ao som, por isso o técnico de som, Owe Swensson, que criou e preparou toda 
esta mistura teve um papel criativo muito importante.

O realizador começou por entregar a Swensson uma lista de efeitos sonoros que pretendia 
incluir no seu filme, um total de 250 efeitos diferentes, como por exemplo o cair de gotas de 
água ou de pedaços de gelo ou o rodar de uma moeda sobre a mesa. Os sons do meio am-
biente, como o vento ou as aves, ou os sons dos passos das personagens foram todos colo-
cados durante a edição. A gravação destes sons foi feita de uma maneira muito específica, 
relacionando-os entre si: não poderiam ser gravados de forma individual. Para isso, o técnico 
de som teve de ter um profundo conhecimento da narrativa e das mensagens que se preten-
diam transmitir em cada momento.

Em vários momentos do filme, aparece a voz de uma mulher desconhecida como efeito so-
noro, um som de fundo cuja intenção é criar um ambiente de tensão e mistério. A ideia de in-
cluir este som só surgiu na fase de edição. Tarkovskij pretendia obter o som dos chamamen-
tos de pastoras nas montanhas da forma mais natural e realista possível: estes sons foram 
encontrados entre os arquivos da rádio nacional de Estocolmo e, apesar serem gravações de 
muito fraca qualidade, o realizador pareceu satisfeito. Swensson conseguiu trabalhar estes 
arquivos de forma a torná-los utilizáveis: o resultado final ficou muito natural.

Nas cenas que relatam os sonhos dos personagens, o som também tinha um papel impor-
tantíssimo. Os efeitos sonoros dos aviões criam ansiedade no espectador e a flauta japonesa, 
quando combinada com a voz das pastoras e o som dos barcos ao longe, consegue abrir um 
ambiente misterioso que se tornou uma das características únicas deste filme. 

Quase todas as vozes foram regravadas num local diferente do das filmagens. Estas grava-
ções também se tornaram um projecto muito complicado, já que uma mesma voz revelava 
um carácter diferente consoante as emoções do actor e a interacção com o seu envolvente. 
A mesma voz pode revelar entoações diferentes consoante a hora do dia. Foi portanto um 
processo que encareceu toda a produção, por isso o produtor quis ter a certeza de que não 
existia a possibilidade de gravar os sons durante as próprias filmagens. No entanto, quan-
do a equipa de som foi introduzida no projecto, os cenários já estavam construídos num lo-
cal considerado um santuário de aves e as filmagens teriam lugar em pleno Maio: segundo 
Swensson, estes factores justificavam um ruído imenso causado pela fauna local que não era 
pretendido de forma alguma pelo realizador que pretendia dar a todo o filme um ambiente 
muito dramático. Assim, acabou por ser registado o som durante as filmagens, mas apenas 
por questões de sincronização.

O Som de Sacrifício
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Figura 140
O pânico de Adelaide
(Lagorio, Sacrificio La Pelicula de Culto, 2006)

A personagem Adelaide constitui um desafio especial. A actriz inglesa representou na sua 
própria língua, não era necessário que aprendesse sueco pois o filme seria todo dobrado a 
posteriori e desta forma a sua representação seria genuína. No entanto, houve um momen-
to do filme no qual esta actriz representou um momento de pânico e histeria, com soluços, 
gritos e pranto, que se revelava impossível de dobrar por uma outra actriz. Para os restantes 
diálogos da personagem, escolheram-se duas actrizes suecas com um padrão de voz muito 
parecido ao da actriz inglesa, desta forma poderiam ser usados momentos dobrados e mo-
mentos originais. Adelaide tem, assim, a voz de 3 actrizes diferentes que se misturam de for-
ma a ser quase impossível diferenciá-las.
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Tarkovskij era um realizador muito atento ao detalhe artístico e fotográfico. Sabia como a 
direcção artística é capaz de mudar tudo dentro de um filme, especialmente em filmes como 
“Sacrifício” nos quais a acção se desenrola num mundo que deve ser criado desde o ponto 
zero. A experiência dera-lhe muitos conhecimentos técnicos que lhe permitiam participar 
no processo de design e ter rigorosos debates com a directora artística a propósito das de-
cisões quanto aos cenários ou decorações. A mesma situação acontecia com a direcção de 
fotografia.

 
Inger Pehrsson era a designer de figurinos e também trabalhava com a colaboração direc-

ta do realizador.  Todas as opções de design e de paletes eram tomadas por esta equipa de 
três pessoas: a designer de figurinos, a directora artística e o realizador. Tentava-se chegar a 
um ponto de vista em comum, mas este ponto de vista continuava a sofrer alterações ao lon-
go de todo o processo criativo, mesmo quando as peças já estavam em fase de construção.

Esta participação tão activa por parte do realizador não foi sempre bem interpretada pelos 
restantes membros da equipa. Na direcção artística também surgiam situações de conflito, 
mas foi na direcção fotográfica que se tornaram mais evidentes: o realizador era o primeiro 
a colocar-se atrás da câmara, interpretar a fotografia e dar ordens sobre a colocação exac-
ta do plano, dos objectos no cenário e da luz. Isto criou tensão entre os dois profissionais, o 
director fotográfico via o realizador a tomar as suas funções e a retirar-lhe o poder criativo 
enquanto o realizador se preocupava demasiado em que o director fotográfico se afastasse 
daquilo que ele pretendia para o seu filme e não seguisse fielmente a sua visão para que o 
produto final pudesse ser considerado como “seu”. Frente a isto, o director fotográfico aca-
bou por adaptar-se ao método de trabalho do realizador: não tentava criar o plano ou a ilu-
minação adequadas, mas ajudava o realizador a fazê-lo, ou seja, ajudava a interpretar a ima-
gem que o realizador via através da câmara. 

O Realizador e a Equipa: Problemas de Coordenação de Funções

Figura 141
Tarkovskij
(Hartman, Andrei Tarkovsky Will Change your Life, 2009)
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Relativamente à direcção artística, o making of Directed by Tarkovskij mostra como o reali-
zador percorria os cenários em construção e pedia alterações de acessórios e cores. Na mes-
ma peça, a directora artística aparece a fazer-lhe sugestões justificadas, relativas à cor dos 
acessórios e ao contraste que têm com o restante cenário. O realizador pegava frequente-
mente em elementos introduzidos no espaço cénico pela directora artística e usava-os para 
obter novos efeitos. Tarkovskij refere o difícil que é trabalhar com o director fotográfico ou 
com o director artístico para os tornar modeladores da ideia do filme como qualquer outro 
membro da equipa. Apesar disto, reconhece que estes agentes criativos não devem ser pas-
sivos e espera que partilhem com ele constantemente opiniões sobre o seu trabalho.

Portanto, a directora artística não teve, do todo, exclusividade no seu processo criativo. 
Muitas vezes a sua criatividade viu-se mesmo limitada, porque o realizador decidia quanto a 
tons, contrastes, relações entre diferentes objectos, formas e linhas de figurinos ou pentea-
dos, indo contra as suas sugestões. A esposa de Tarkovskij e sua ajudante de realização justi-
fica este método de trabalho: isto não significa que Tarkovskij não confiasse nos outros pro-
fissionais ou que não quisesse a sua ajuda, mas pensava que se algo pudesse ser feito por si 
próprio não deveria ser entregue a outra pessoa. Esta maneira de pensar parece fazer parte 
do entendimento que Tarkovskij tinha em relação aos filmes de autor. Preocupava-lhe que 
se pudesse tornar uma testemunha do seu próprio filme, enquanto o guionista escreve, o di-
rector artístico constrói o espaço e o compõe, os actores actuam e o editor monta o produto 
final. Isto é o que, segundo Tarkovskij, acontece nos filmes comerciais, o que contribui para 
que se perca a noção de unidade que é essencial.

Também se verificam muitas falhas no desenvolvimento deste projecto a nível de comuni-
cação. No caso da direcção artística, Tarkovskij pedia alterações de medidas, de tonalidades 
ou de materiais, depois dos cenários já estarem construídos e decorados, enquanto a direc-
tora artística tentava defender o projecto. Estas modificações envolvem um gasto financei-
ro extraordinário que com uma melhor previsão e uma comunicação mais cuidada entre 
os elementos da equipa, não seria necessário. Um dos vários factores que levaram a estes 

Figura 142
A directora artística e o realizador
(Offret, Tarkovskij, 1986)
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problemas de comunicação parece ter sido o próprio idioma. Qualquer conversa entre o re-
alizador e outro elemento da equipa era acompanhada por uma intérprete que conectava 
o russo, o sueco e, por vezes, o inglês (com a actriz que interpreta Adelaide). Apesar de ser 
aparentemente o melhor recurso que se poderia ter utilizado neste caso, acaba por ser um 
obstáculo importante.

Quando começou a pós-produção, Tarkovskij abandonou o país por questões de saúde. No 
entanto, não deixou de liderar o projecto, de dar as principais indicações e de acompanhar 
os resultados das dobragens. Continuava a avaliar excertos de vídeo e acompanhamentos so-
noros e a sugerir mudanças e novas ideias. A equipa de pós produção viajou de Estocolmo a 
Paris quatro vezes para apresentar os avanços do filme a Tarkovskij. Foi nomeado um assis-
tente de realização para dirigir as funções no seu lugar e para o manter informado constan-
temente.

O plano sequência final que descreve a evolução do incêndio da casa é a prova de como os 
vários problemas a que foi sujeita esta produção, principalmente a dificuldade de comunica-
ção entre os diversos elementos da equipa, levou a uma conclusão dramática que quase ar-
ruinou todo o projecto. 

Trata-se de um único plano que dura quase sete minutos. Foram colocados explosivos na 
casa e foi construída uma estrutura em madeira no campo que suportaria a câmara para os 
travellings horizontais e rotações. Quando as chamas começaram a aparecer na casa, o actor 
principal move-se e a câmara segue-o. Enquanto a casa ardia fora do plano, foram acciona-
dos mais explosivos para que o incêndio avançara em proporções. Quando a câmara voltou 
a filmar a casa enquanto seguia o movimento dos actores, o incêndio progredira de uma for-
ma que contrariava o tempo do próprio plano, no entanto esta evolução falsa torna possível 
que o mesmo plano englobe toda a destruição da casa. Enquanto os personagens passavam 
à frente de um carro, os explosivos que tinham sido aí colocados foram accionados, com a 
intenção de criar mais uma explosão no cenário. No entanto, a ligação falhou e os explosi-
vos não cumpriram a sua função. Face à falha, o realizador mandou que o plano continuasse 
a ser filmado.

No momento em que a ambulância sai do plano e se afasta, a câmara foi substituída rapi-
damente por outra – pretendia-se um último plano do cenário a arder, por isso o processo 
de substituição deveria ser muito rápido. Nesse momento o realizador começou a ficar ner-
voso: os condutores da ambulância estavam a levá-la por uma trajectória errada e, apesar 
dos esforços da equipa, o carro do cenário continuava sem explodir. No último momento da 
filmagem, quando o cenário já estava destruído, percebeu-se que a câmara tinha avariado. A 
equipa entrou num estado de frustração.

O Incêndio: Problemas de Comunicação
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Esta era a cena mais importante do filme, o clímax da narrativa. Sem esta cena bem filma-
da, o filme teria perdido o seu principal pilar de suporte. Os restantes elementos da equipa 
sugeriram que o problema fosse corrigido na montagem, mas o realizador pensava que, sem 
este plano completo, o filme perderia toda a sua essência. Apesar do ambiente negativis-
ta, Tarkovskij conseguiu convencer a equipa e, principalmente, a produção a reunir os meios 
para repetir a filmagem.

A mesma casa que tinha levado meses a construir, foi reconstruída em apenas alguns dias. 
A segunda filmagem foi mais controlada, todos sabiam de antemão exactamente que passos 
deveriam seguir. Tudo foi testado com rigor para existir a certeza de que os explosivos não 
falhariam. Para não acontecer a troca brusca de câmara que fora necessária na gravação an-
terior, foi construída uma estrutura na qual ambas as câmaras poderiam operar ao mesmo 
tempo. Apesar de toda a equipa ter consciência dos riscos que se corriam e do ambiente de 
tensão ser evidente, a filmagem pôde ser concluída com sucesso.

Para a direcção artística, criar uma casa cujo objectivo seja o de ser queimada foi um de-
safio interessante. A directora artística preocupou-se principalmente com a relação entre 
aquele volume em chamas e o cenário feito em estúdios, ou seja, a relação do exterior com 
o interior da casa, de forma a relembrar o espectador de que tudo aquilo que tivera presen-
ciado até este momento final do filme acontecera naquele lugar em chamas. Para isso, cons-
truíram apenas duas estruturas sólidas o suficiente para que resistissem o máximo possível 
ao incêndio: a lareira com a sua chaminé e a escada em caracol. Tudo o resto foi construído 
em materiais inflamáveis. Desta forma, estes dois elementos acabavam por destacar entre as 
chamas de maneira simbólica.

A Casa da Família e outros Espaços Cénicos

Figura 143
Anna Asp
(Offret, Tarkovskij, 1986)
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O exterior desta casa era o coração do filme, por isso foi o primeiro espaço a ser criado. A 
partir deste, surgiram todos os outros ambientes, como os interiores ou a casa de Maria. O 
primeiro passo para criar este espaço foi fazer a localização, um trabalho árduo porque a 
envolvente exterior deveria corresponder exactamente ao ambiente exigido pela narrativa 
e deveria complementar a personalidade das personagens. O local foi encontrado numa ilha 
sueca que se destacava pelos seus espaços amplos e abertos livres de intervenção humana, 
um lugar com características que não davam informações sobre a sua localização geográfica 
ao espectador, que pudesse existir antes ou depois de uma catástrofe, pois essa incerteza 
era importante para a narrativa. Aqui, Anna Asp, a directora artística, desenhou uma casa de 
telhado proeminente que seguia a geometria desenhada pelas árvores do local, de maneira 
a integrá-la na paisagem e na natureza para que não parecesse um objecto novo. Foram co-
locadas perto da casa e até mesmo sobre as escadas da entrada algumas pedras e plantas do 
próprio local, como se tivessem crescido entre a madeira da construção e fossem espezinha-
das pelos habitantes do espaço continuamente: o objectivo era criar uma casa que aparen-
tara ser habitada por um período centenário. Esta casa foi construída em madeira, e era este 
o material que deveria ser mostrado ao espectador: a madeira mostrava fragilidade, muito 
menos estável do que a pedra, o que também reflectia o ambiente familiar dos personagens. 
Desde os planos exteriores podem ver-se algumas cortinas e peças de mobiliário que fazem 
a ligação interior-exterior, dando harmonia ao conjunto. A construção foi orientada para a 
zona pantanosa do terreno, uma ideia do director de fotografia que visava aproveitar todos 
os reflexos de luz que esta permitia.

Figura 144
Maquete do exterior da casa 1
(Offret, Tarkovskij, 1986)

Figura 145
Maquete do exterior da casa 2
(Offret, Tarkovskij, 1986)

Figura 146
Maquete do exterior da casa 3
(Offret, Tarkovskij, 1986)
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A directora artística desenvolveu várias maquetas desta casa, muito detalhadas, com por-
menores construtivos e decorativos de interiores e exteriores. Eram usadas nas reuniões com 
os outros elementos da equipa de design para ajudar a transmitir as suas instruções. Anna 
Asp diz que quanto mais detalhada for esta maqueta, menor a necessidade de explicações 
orais: a directora artística recomenda esta ferramenta porque acredita ser a melhor maneira 
de colocar o designer no lugar da própria personagem e dar-lhe movimento, o que acaba 
por tornar mais fácil a impressão da sua personalidade no espaço. Todos estes pormenores, 
estudos de cor e ornamento, são feitos com o intuito de atribuir à maqueta a função de co-
municar ambiências, para além de comunicar detalhes construtivos. Esta dupla função retira 
a importância da criação de ilustrações, no entanto e como se pode verificar pelas imagens, 
Anna Asp desenvolveu os dois tipos de outputs. Pelo nível de detalhe das suas maquetas, 
Anna Asp tinha por hábito trabalhar com um ajudante que construía elementos decorativos 
como cortinas ou tapeçarias, essenciais à ambiência. 

Para os interiores, a directora artística releu o guião e visualizou cada cena: não era neces-
sário construir espaços integrais, mas sim conforme a posição da câmara e aquilo que esta 
iria captar. Por baixo de cada personagem deveria haver um pedaço de chão, atrás dela uma 
parede e por cima um pouco de tecto. Para calcular este pedaço de espaço necessário, a di-
rectora artística fazia esboços do plano e depois, com papel vegetal sobre o seu próprio de-
senho, retirava apenas as linhas da perspectiva que lhe permitiam organizar o espaço. Desta 
maneira também lhe era possível fazer cálculos sobre o tamanho e a posição das entradas de 
luz natural (portas e janelas). 

Figura 147
Estúdio da directora artística
(Offret, Tarkovskij, 1986)

Figura 148
Detalhe da maquete em construcção
(Offret, Tarkovskij, 1986)
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Apesar disto, era importante não criar um cenário demasiado limitado para permitir mar-
gem de manobra: os planos sofrem quase sempre alterações durante as próprias filmagens. 
Na seguinte imagem podemos ver como foi feito um desenho do ângulo captado pela câmara 
em papel vegetal, cuja função é ser aplicado por cima dos planos gerais do espaço, ambos os 
desenhos à mesma escala, de modo a que o realizador possa indicar à directora artística que 
espaço ficaria exactamente dentro do plano.

Era importante tentar construir o cenário para que a acção se desenrolasse preferencial-
mente no seu centro físico (apesar do centro físico do cenário não corresponder ao centro 
do espaço fictício da narrativa), possibilitar que o director fotográfico circulasse com os seus 
focos e câmaras para estudar o melhor tipo de iluminação e enquadramento, e permitir que 
os actores circulassem sem impedimentos. A altura das portas não era fixa, variava conforme 
os personagens que iriam circular através delas para criar diferentes efeitos psicológicos. A 
lareira, um elemento central da sala de estar, foi construída em esferovite (Figura 150) e ca-
racterizada para parecer pesada e robusta. 

Figura 149
Pensar o ângulo de filmagem sobre a planta
(Offret, Tarkovskij, 1986)

Figura 150
Efeitos especiais na construcção
(Offret, Tarkovskij, 1986)

Figura 148
Detalhe da maquete em construcção
(Offret, Tarkovskij, 1986)
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Evitou-se criar espaços em que aparecessem paredes despidas que dariam um aspecto 
inabitado ao cenário: todos os recantos deveriam ter uma vida própria. Os acessórios e de-
corações eram colocados no cenário de forma a marcar a sua profundidade, ordenados em 
vários planos. 

No final do projecto, verificaram-se alguns problemas nos cenários que, apesar de não 
terem sido decisivos, condicionaram a qualidade final da peça. Entre o cenário interior e o 
exterior, as alturas das portas e a distância entre as janelas era visivelmente diferente: ape-
sar deste problema, a iluminação, as paisagens vistas através das portas e janelas e as peças 
de mobiliário e decoração visíveis desde o exterior conseguiram manter a relação entre os 
espaços. O espaço do escritório, que podemos ver nas imagens seguintes, pressupõe outro 
problema: foi um espaço muito difícil de iluminar porque tinha locais aos quais a luz não 
chegava, os focos de iluminação não os conseguiam atingir. Para além disto, apresenta pare-
des muito altas e está mal mobilado, o que lhe dá um aspecto um pouco inabitado e pouco 
harmonioso. Este não era, definitivamente, o objectivo do cenário, já que o escritório era o 
local preferido do personagem principal, o compartimento onde descansava e guardava os 
seus objectos pessoais.

Figura 151
Escritório de Alexander 1
(Offret, Tarkovskij, 1986)

Figura 152
Escritório de Alexander 2
(Offret, Tarkovskij, 1986)
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No entanto, alguns espaços verificaram-se êxitos desde vários pontos de vista. Um exemplo 
é a sala de estar, o local principal da acção: a tonalidade verde escura dada às paredes, os 
materiais e tons claros dos adereços e o cenário colocado por trás das janelas para simular 
o exterior, combinados com a iluminação dada ao local, formaram um jogo de brancos e pre-
tos, claros e escuros, que criavam imagens muito ritmadas.

Noutros compartimentos, foi envernizada a madeira do chão de maneira a torná-lo brilhan-
te, para permitir criar diferentes efeitos no projecto de iluminação.

Figura 153
Sala de estar
(Offret, Tarkovskij, 1986)

Figura 154
Reflexo da iluminação
(Offret, Tarkovskij, 1986)
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O quarto da criança ganhou, através de um jogo de iluminação e efeitos especiais, vida 
própria. Verifica-se uma falta de mobiliário no espaço que o deixa descaracterizado, princi-
palmente quando se pensa que é o espaço de uma criança. Mas, tal como já vimos através 
da análise do seu figurino, não se pretende que esta criança tenha uma personalidade pró-
pria porque, mais do que a uma personagem, assemelha-se a um acessório importantíssimo 
criado para caracterizar o seu pai. Neste espaço não é importante imprimir a personalidade 
da criança mas sim a sua vida, a sua existência e a sua inocência. Assim, criou-se um sistema 
no qual é controlado o ar que entra pela janela do cenário de forma a parecer que o próprio 
quarto está a respirar: quando as cortinas comunicam ao espectador que o ar está a entrar 
no quarto, a iluminação do local torna-se mais clara e mais abundante e quando as cortinas 
são puxadas para fora do interior do quarto, a luz desaparece.

Figura 155
Efeitos especiais para o quarto que respira
(Offret, Tarkovskij, 1986)

Figura 156
O quarto que respira 1
(Offret, Tarkovskij, 1986)

Figura 157
O quarto que respira 2 
(Offret, Tarkovskij, 1986)
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No seu conjunto, os ambientes criados com cores, estruturas, texturas, objectos, vestuário 
e maquilhagem conseguiram dar ao filme uma imagem de marca muito característica.

Apesar de ter havido um diálogo prévio com o director artístico que gerou decisões de 
localização, construção e selecção de materiais, o director fotográfico só criou a iluminação 
efectiva destes locais depois de estarem construídos e decorados. Só desta forma é que po-
deria, efectivamente, ver onde deveriam ser criadas sombras e que efeito real teriam. O pro-
cesso de iluminação do plano exigia uma fase de ensaios, que muitas vezes era combinada 
com a fase de ensaios dos próprios actores: aqui os técnicos experimentavam vários tipos e 
várias direcções de luz. Por vezes, os ensaios de luz de uma única sequência levavam um dia 
inteiro e a filmagem só podia ser realizada depois de anoitecer. A preocupação do director de 
fotografia reside nos efeitos provocados pela luz e não na maneira de os obter. Por exemplo, 
o director de fotografia sabia exactamente como deveria ser a luz que simularia a luz do dia, 
a que altura a deveria colocar, por onde deveria entrar e onde deveria incidir, mas não co-
nhecia os aspectos técnicos dos focos nem sabia como os operar para conseguir esse efeito. 
Por isso era muito importante que se rodeasse de gente competente e, entre eles, o técnico 
de iluminação era possivelmente o mais essencial, por isso foi incluído na análise do guião. 

O sonho de Alexander corresponde a um outro cenário exterior transformado e é filmado 
num único plano. Embora o realizador soubesse qual o efeito que o seu espaço cénico de-
veria transmitir e tivesse uma ideia clara do produto final desejado, foi durante a própria 
construção do local que se foram fazendo análises da imagem para encontrar alterações 
necessárias no projecto (tanto a nível de visualidade como a nível de estruturas necessárias 
para levar a cabo as filmagens).

O realizador pretendia fazer um movimento travelling com a câmara que começasse por 
mostrar o pânico das ruas, passasse por um espelho que reflectia o céu e terminasse num 
grande plano de uma criança a dormir. As imagens seguintes descrevem estes três momentos 
do mesmo plano, tal como aparecem no próprio produto final.

Figura 157
O quarto que respira 2 
(Offret, Tarkovskij, 1986)



166

Figura 158
O sonho de Alexander 1
(Offret, Tarkovskij, 1986)

Figura 159
O sonho de Alexander 2
(Offret, Tarkovskij, 1986)

Figura 160
O sonho de Alexander 3
(Offret, Tarkovskij, 1986)
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Estas três fases deveriam ser colocadas a diferentes alturas: os figurantes deslocar-se--iam 
ao nível do chão, enquanto o espelho e a criança estaria colocados num ponto mais elevado, 
mais próximo da câmara. Para isso, a directora artística projectou uma estrutura que supor-
taria a câmara e os operadores e que atravessaria os três locais, apresentada na imagem 
seguinte. Esta estrutura foi construída e testada em estúdio, e posteriormente transportada 
até à localização.

O objectivo da imagem era transmitir ansiedade e pânico: este sonho representa o deses-
pero humano. A rua filmada é cruzada por uma multidão de figurantes com roupas sujas e 
rasgadas, correndo em trajectórias que se intersectam.

Figura 161
Projecto da estrutura de 
apoio ao travelling
(Offret, Tarkovskij, 1986)

Figura 162
A rua do sonho de Alexander
(Offret, Tarkovskij, 1986)

Figura 158
O sonho de Alexander 1
(Offret, Tarkovskij, 1986)

Figura 159
O sonho de Alexander 2
(Offret, Tarkovskij, 1986)

Figura 160
O sonho de Alexander 3
(Offret, Tarkovskij, 1986)
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Como este plano é feito em escala de cinzentos, foram colocados tanto nos figurinos como 
no cenário elementos com cores cujas luminosidades são muito contrastantes: o contraste 
entre elementos muito escuros e muito claros ajuda a transmitir uma sensação de pânico e 
confusão. A rua era limitada por duas paredes altas, uma delas notavelmente mais clara que 
a outra: para manter a simetria e a sensação de clausura necessárias ao efeito comunicativo 
pretendido, foram pendurados na parede mais clara vários elementos de plástico negro. 

No meio da rua foi colocado um símbolo do descontrolo: um carro com as rodas viradas 
para cima.

Figura 163
Alterar a paisagem existente
(Offret, Tarkovskij, 1986)

Figura 164
O carro simbólico
(Offret, Tarkovskij, 1986)
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Pride and Prejudice é uma série de 1995, dividida em seis episódios de aproximadamente 50 
minutos cada. Um filme não reuniria tempo suficiente para contar a história à qual o guião 
se propunha, e embora o argumentista pretendesse organizar a série em cinco episódios, 
terminou por ser dividida em seis por questões de organização da programação televisiva. 
Esta série serve também de exemplo a alguns cuidados especiais que se têm nestas produ-
ções, em relação aos que se têm em filmes comuns: o espectador deve ser “segurado” duran-
te uma semana inteira até ao episódio seguinte, o seu interesse deve ser mantido constante 
para que queira continuar a seguir cada um dos episódios, por isso cada um destes deve co-
meçar e terminar num momento-chave da história, num ponto vibrante que suscite ansieda-
de e curiosidade. 

Uma série como esta conta com um número de personagens, de figurinos e de cenários 
maior do que um filme, e a equipa de design cresce proporcionalmente. Neste caso, a equipa 
é liderada por um designer de produção (Gerry Scott) e dois directores artísticos (Mark Ke-
bby – o director artístico especialista em construção - e John Collins – o director artístico res-
ponsável pela continuidade), assim como diversos directores de departamentos, tais como 
a designer responsável pelos figurinos, a designer responsável pelos penteados e maquilha-
gem ou a chefe de decoradores. Outro motivo que justifica esta equipa de tantos elementos 
é o próprio carácter histórico da narrativa: todos os subprojectos desta produção exigem um 
profundo trabalho de investigação. Para tornar este espaço ficcional aceitável aos olhos do 
espectador e obter o realismo necessário era preciso que se seguissem referências históricas 
muito concretas. Nesta produção, o realizador não teve um papel tão activo na direcção ar-
tística como nos casos de estudo anteriores, mas garantia a presença constante da ambiência 
geral da narrativa e encarregava-se da aprovação de todos os projectos.

Quando se passa uma obra literária para um guião, surgem inúmeras dificuldades que de-
vem ser ultrapassadas com decisões que tenham em conta todos as fases da produção e to-
dos os projectos dos diversos intervenientes. Muitos dos momentos mais cruciais desta pro-
sa não faziam sentido quando colocados no ecrã, não existindo a possibilidade de incluir um 
narrador omnisciente como o da obra. Assim, havia a necessidade de fazer vários tipos de 
adaptações e reinterpretações, e para o fazer era necessário criar um conceito base, um ob-
jectivo: usar todas as potencialidades que uma narrativa visual lhes proporcionava, sem nun-
ca fugir à essência da obra Pride and Prejudica. 

Outra das dificuldades de adaptação encontradas foi a leitura das cartas. A obra literária 
está cheia de momentos nos quais as personagens lêem cartas, momentos que fazem sentido 
no caso de uma prosa mas que constituem um risco para uma narrativa visual. Estes momentos 
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deveriam ser dinamizados e dramatizados de alguma forma e este foi, talvez, o maior desafio 
da adaptação da narrativa. As soluções encontradas passavam por acompanhar a leitura de 
uma carta com flashbacks ou sequências fílmicas descritivas daquilo que estava a ser narra-
do na própria carta. Noutros casos, as cartas eram substituídas por diálogos directos, mais 
dinâmicos e com mais capacidades visuais do que uma simples leitura. Estas cartas acabaram 
por ter objectivos secundários bastantes úteis para a organização da narrativa, um exemplo 
é a leitura da carta de Mr. Collins, acompanhada por uma sequência usada para apresentar 
o próprio personagem. Outro exemplo é a dramatização da ironia: se um personagem lê uma 
afirmação que é simultaneamente desmentida pelas imagens, o espectador pode compreen-
der que o que a escritora relata não corresponde à verdade.

Outra abordagem diferente dada nesta adaptação ocurreu no momento em que duas per-
sonagens secundárias, Lydia e Wickham, fogem para Londres. Na obra original, o leitor acom-
panha apenas a angustia da personagem principal enquanto esta espera receber noticias dos 
fugitivos que vão chegando por carta. Mas a nível de narrativa visual, não se tornava apenas 
mais dinâmico e mais interessante para o espectador acompanhar a viagem dos fugitivos, 
isto também constituía uma oportunidade para observar directamente as atitudes de Mr. 
Darcy, que os segue até Londres, e desta forma aproximar mais o espectador desta persona-
gem (um dos objectivos da segunda parte da série).

Para retratar fielmente este período histórico foi necessário recorrer a muitos especialis-
tas. Estes eram consultados para retomar a sociedade em que vivia Jane Austen, já que se 
pretendia adoptar de alguma forma a própria visão da escritora sobre a sua própria obra. 
Pretendia-se realçar aquilo que Jane Austen via como mais importante no seu próprio am-
biente, muito para além daquilo que descrevia na sua prosa. Isto faz sentido tendo em conta 
as diferenças entre a obra literária e a narrativa visual já mencionadas: enquanto, no livro, 
o leitor está completamente focado no diálogo que ocorre entre duas personagens, na nar-
rativa visual vai existir uma envolvente, um cenário, personagens secundárias ou figurantes 
em segundo plano, acções secundárias a ocorrerem no mesmo espaço… Na série, todas as 
personagens são muito mais dinâmicas do que no livro, têm uma presença activa constan-
te porque não esperam pela sua vez de actuar. Assim, era necessário fazer uma investigação 
muito minuciosa sobre os hábitos, as actividades, os entretenimentos e jogos (com as suas 
regras e métodos de pontuação)… Em suma, os costumes que caracterizavam a época. Jane 
Austen nunca colocava as raparigas a cozinhar ou a desenhar, mas numa narrativa visual pa-
recia importante evitar cenas em que as personagens se sentassem sem uma actividade con-
creta. Isto também era relacionado com as personalidades das próprias personagens (Mary 
gosta de estudar, por isso era vista normalmente a ler ou a tocar piano; Jane é muito pacien-
te, pelo que era colocada a bordar; Kitty é infantil e ansiosa, por isso está constantemente a 
mudar de actividade).

Investigação para Regressar no Tempo
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Mas estes especialistas também eram essenciais para compreender o próprio contexto das 
personagens, os cenários, decorações e adereços. Um dos especialistas consultados foi Ma-
vis Batey, presidente da Garden History Society, que ajudou a compor os jardins e todos os 
elementos vegetais utilizados nos interiores. Não sendo possível alterar os jardins dos seus 
proprietários, a sua participação foi especialmente decisiva para evitar filmar qualquer ele-
mento que pudesse ser considerado historicamente descontextualizado.

Outro destes especialistas foi Chris Nicholson, da National Trust, que disponibilizou infor-
mações importantíssimas sobre o uso e a imagem das carruagens, de que forma eram condu-
zidas e quais as pessoas que eram implicadas nesta condução.

Para a elaboração dos figurinos e decorações, o Victoria and Albert Museum foi um recurso 
indispensável. A especialista Julian Litton, uma presença muito marcante neste museu, auxi-
liou no projecto de todas as peças e elementos decorativos necessários para a cena na qual 
se realiza o matrimónio de Elizabeth.

Elizabeth é a personagem principal desta narrativa: a obra literária é narrada sob o seu ponto 
de vista, por isso a narrativa cinematográfica deve envolver o espectador com esta personagem 
de uma maneira especial. Na série, tentou-se recriar Elizabeth como uma personagem muito ac-
tiva (tanto mental como fisicamente), garantir a sua aparência independente e auto-suficiente 
(características que a tornam um pouco masculina no contexto da época). Com isto, pretendeu- 
-se dar-lhe uma sexualidade muito própria que, segundo os criadores, se mantém subenten-
dida na obra original.

As Personagens

Figura 165
Personagem: Elizabeth
Pride and Prejudice, Langton, 1995)
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Mr. Darcy é o segundo personagem mais importante da narrativa, um personagem com 
uma caracterização muito especial porque mostra duas personalidades diferentes que divi-
dem a própria narrativa em duas fases: nos primeiros três episódios mostram uma relação 
de conflito e desprezo entre ele e Elizabeth, enquanto nos seguintes três episódios se verifi-
ca uma mudança de atitude em Mr. Darcy que justifica a evolução do romance. Ocorre uma 
transformação gradual de um Mr. Darcy intolerante e arrogante, para um Mr. Darcy reflexivo, 
ponderado e agradável. Embora Elizabeth o veja inicialmente como um homem frio e orgu-
lhoso, tentou fazer-se com que o espectador compreendesse, desde o inicio da história, que 
este personagem prometia algo mais. Um dos métodos usados para conseguir este efeito foi 
o tratamento que se deu à sua dimensão humana: na obra original, Jane Austen não narra 
momentos de diálogo íntimo entre os personagens, a não ser algumas excepções entre Eliza-
beth e a sua irmã, mas nesta adaptação tentou-se criar alguns momentos nos quais o espec-
tador pode presenciar diálogos equivalentes entre os personagens masculinos. 

As personagens secundárias dividem-se essencialmente em dois tipos, segundo a sua clas-
se social e as suas posses: o grupo das personagens de classe média (formado principalmen-
te pela família de Elizabeth) e o grupo das personagens de classe alta (as personagens que 
compõem o entorno de Mr. Darcy). Existe uma grande diferença visual a separar estes dois 
tipos de personagens, o primeiro destaca-se pelo seu nível económico inferior e a sua origem 
rural, enquanto o segundo revela sofisticação e requinte.

A selecção dos actores foi um processo muito difícil: é sempre complicado definir actores 
para personagens que já fazem parte do imaginário comum do público. Para o conseguir, era 
necessário chegar a uma visão comum entre todos os elementos da equipa criativa e ficar 
preparado para receber inevitáveis críticas externas. Os pontos-chave deveriam ser uma óp-
tima capacidade de representação, uma idade que correspondesse com a personagem e a ca-
pacidade de interpretar uma personagem daquele período histórico específico (porque exige 
uma maneira de falar e um padrão de gestos corporais muito concreta). Cada actor selec-
cionado tinha de passar por testes de caracterização e testes de câmara, para saber qual seria 

Figura 166
Personagem: Mr. Darcy
(Pride and Prejudice, Langton, 1995)



174

a sua aparência final e como seria captada pelos diversos tipos de planos, porque é possí-
vel que um actor adopte uma imagem no ecrã diferente da real. Estes testes também eram 
usados para prevenir que fossem incorporados no elenco actores com aparências demasiado 
semelhantes ou, pelo contrário, tão contrastantes que a sua interacção não fosse visualmen-
te bem aceite. No caso de actores de renome, como era o caso de Colin Firth, muitos destes 
testes não eram realizados.

A designer de figurinos Dinah Collin começou por ler a obra original e o guião atentamen-
te, anotando qualquer indicação directa relativa à aparência dos personagens. Depois, tra-
balhando em conjunto com a designer de penteados e maquilhagem (Caroline Noble), ini-
ciou-se a pesquisa de informação e referências históricas (visitando museus e recolhendo 
referencias visuais). Era muito importante que realizassem cada projecto juntas, não só por 
uma questão de correspondência entre paletes de cores, mas também porque era essencial 
saber que chapéu ou acessório deveria levar a personagem na cabeça para poder projectar 
a sua peruca. Depois de feitos os primeiros esboços organizados, apresentavam-nos em con-
junto ao realizador e ao produtor. 

O maior objectivo era criar roupas “naturais”, não figurinos para actores, mas guarda-rou-
pas que o personagem estivesse habituado a usar. Apesar da designer fazer a sua própria in-
terpretação de cada uma das personagens, procurava sempre aconselhar-se com os próprios 
actores como uma fase da investigação: se estes tivessem a sua personagem apreendida e a 
sua essência captada, saberiam dizer-lhe o que esta gostaria de usar e vestir. Este processo 
de design exige, portanto, muito tempo.

Os figurinos de Elizabeth e das suas irmãs foram produzidos com tecidos leves e suaves, 
que não marcam os contornos do corpo para que possam transmitir liberdade de movimen-
tos. A sua palete de cores varia entre brancos, cremes e outros tons pastéis, atribuindo-lhes 
uma imagem de inocência. Elizabeth deveria usar acessórios de tons térreos e que comple-
mentassem o seu carácter prático e activo, como botas em lugar de sapatos. 

Os Figurinos
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As companheiras de viagens de Mr. Darcy são duas personagens arrogantes, intolerantes, 
cínicas e maliciosas. Vestem tecidos que transmitem requinte, riqueza, como sedas e velu-
dos. Os apliques dos seus chapéus são muito altos, elevando as suas figuras acima das das 
restantes senhoras. Ao contrário das irmãs de Elizabeth, usam cores mais escuras e mais 
fortes que lhes provocam um efeito contrário: tornam-se duas presenças pesadas, rígidas e 
inflexíveis.

Figura 167
Figurinos da classe social média
(Birtwistle, The Making of Pride and Prejudice, 1994)

Figura 168
Figurinos da classe social alta
(Birtwistle, The Making of Pride and Prejudice, 1994)
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Quanto a Mr. Darcy, o próprio actor foi muito participativo no processo de design dos seus 
figurinos. Não era um projecto fácil: deveria transmitir a força e a virilidade que o caracteri-
zam como o herói desta narrativa, mas as roupas desta época histórica tinham normalmente 
um aspecto muito ornamentado (principalmente as de uso nocturno), o que preocupava 
bastante o actor. Optou-se por reduzir o ornamento, simplificar as suas roupas e escurecer a 
palete de cores. Também se procurou criar-lhe algumas peças que o aproximassem mais do 
próprio espectador e do seu contexto, como um roupão que, apesar de estar contextualizado 
com a época histórica, poderia perfeitamente adaptar-se à época actual.

O Mr. Bingley é um personagem que, normalmente, acompanha Mr. Darcy: é agradável e 
amistoso, pelo que ajuda a realçar a dureza do carácter de Mr. Darcy. O seu figurino deveria, 
portanto, ter a mesma função: usava cores mais quentes e texturas mais suaves, criando uma 
sensação de contraste entre os dois que os caracteriza a ambos.

Por vezes, eram usados pequenos truques de caracterização para relacionar o figurino com 
o cenário e, portanto, criar uma envolvente que represente uma personagem. Isto é facil-
mente visível com Lady Catherine: quando esta personagem é apresentada, no salão da sua 
própria casa, os planos de fundo são decorados com quadros de vários tipos de aves. Estas 
aves funcionam como uma imagem de marca, um símbolo que a acompanha, caracteriza e 
identifica. Quando Lady Catherine sai do seu espaço natural, o seu chapéu é decorado com 
uma pequena ave que mantém constante este pequeno símbolo. Estes detalhes são sempre 
tratados com muita subtileza, mantendo a seriedade da estética geral.

Havia a possibilidade de recorrer a armazéns de aluguer para alguns figurinos, mas este pe-
ríodo histórico não tinha um stock muito rico no momento da produção da série. Era impossí-
vel usar roupas originais, porque o tempo tinha tornado os exemplares existentes demasiado 
frágeis, pelo que estão disponíveis apenas para observação.

Figura 169
Figurino de Mr. Darcy
(Pride and Prejudice, Langton, 1995)
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Os tecidos e padrões pretendidos eram muito especiais: não era possível encontrá-los nas 
lojas comuns. Por isso, Dinah Collin contactou uma aluna finalista da School of Art, Design 
and Textiles de Bradford, que, com as tecnologias disponibilizadas pela própria escola, a 
ajudou a fabricá-los. O desenho dos motivos constituiu um projecto de design gráfico mui-
to minucioso, inspirado numa recolha de referências visuais da época com influências de 
padrões encontrados em lojas actuais (nomeadamente tecidos de origem indiana, usados 
para fabricar os Saris). Cada personagem tinha uma palete de padrões e motivos projecta-
da propositadamente para ela. A designer separou os tecidos projectados em dois tipos: os 
washing frocks (mais leves) e os muslin frocks (mais reservados a eventos nocturnos ou mais 
cerimoniosos).

Em relação à maquilhagem e penteados, a designer tinha três assistentes que a ajudavam 
a fazer as caracterizações. Cada assistente deveria caracterizar sempre exactamente as mes-
mas personagens, para que a sua imagem se mantivesse sempre semelhante: apesar da de-
signer criar o plano geral da maquilhagem, é importante que mantenha alguma margem para 
a liberdade criativa dos seus assistentes. As perucas eram fabricadas por um especialista, 
porque deveriam ter um nível de detalhe impressionante, sem o qual não seria possível rea-
lizar grandes planos. Neste subprojecto, aquilo que demorou mais tempo e que exigiu mais 
concentração foi o controlo da continuidade: cada cena filmada deveria receber um registo 
especifico, com características relativas, por exemplo, à condição de saúde da personagem 
ou à situação climatérica. 

Depois de terminada a série, os figurinos entraram num sistema de aluguer para que pu-
dessem ser reutilizados em futuros eventos. No entanto, o seu aluguer fica sempre bloquea-
do até que a série acabe de ser transmitida na televisão. 
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Localizações

A localização dos espaços e a obtenção de permissões para o seu uso foi um processo muito 
trabalhoso e demorado. Por isso, foi nomeado desde um primeiro momento um responsável 
pelas localizações, que trabalhava directamente com a designer de produção, com o realiza-
dor e com o produtor. A casa da família de Elizabeth (Figura 170), por exemplo, deveria ser 
um local onde se filmaria durante 10 semanas, composto de espaços interiores e exteriores: 
deveria ter uma sala de jantar, uma biblioteca, uma “sala de desenho”, um hall de entrada 
grande, uma escadaria, alguns quartos e grandes jardins. Os compartimentos deveriam ter 
um tamanho nem muito grande nem muito pequeno, para que estivessem de acordo com as 
posses económicas da família. Este espaço era o mais filmado de toda a narrativa e, portan-
to, a preocupação principal da designer de produção. 

Por outro lado, era muito complicado encontrar espaços que mostrassem características 
da época em que decorre a narrativa. A maioria das casas foi sofrendo alterações para se 
adaptarem à actualidade e realizar modificações no sentido inverso teria custos económicos 
proibitivos. Trabalhar neste tipo de espaços exige de todos os membros da produção uma 
sensibilidade muito especial, já que há terceiros que se disponibilizam para conviver em suas 
próprias casas com equipas que contavam com cerca de 70 pessoas diariamente. 

O responsável pelas localizações tentou encontrar primeiro os locais mais difíceis, mais 
exigentes, e depois procurou os restantes o mais perto que conseguiu relativamente aos 
primeiros. Isto era feito numa perspectiva de reduzir custos de transporte e deslocação. No 
mapa da Figura 171 pode ver-se a indicação geográfica dos locais de gravação, por vezes con-
tando com comentários do próprio autor relativamente aos espaços.  

Figura 170
Casa da família de Elizabeth
(Birtwistle, The Making of Pride and Prejudice, 1994)
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Figura 171
Mapa com as localizações
(Birtwistle, The Making of Pride and Prejudice, 1994)

Nesta narrativa, as estações do ano têm um papel muito importante porque marcam os 
altos e baixos das relações entre os diferentes personagens. Por isso, era muito importante 
filmar as localizações ao longo das diversas fases do ano. 

Um dos objectivos do realizador era utilizar as localizações o máximo possível, pois as 
paisagens reais vistas através das janelas e portas e a entrada de luz natural ofereciam um 
ambiente mais realista que correspondia com a estética geral pretendida. Isto nem sempre 
era possível de ser concretizado, já que os estúdios eram alternativas mais personalizáveis 
e mais baratas.

Após um mês de reuniões periódicas com a produção e a realização, a designer de produ-
ção pode estabelecer o seu plano de trabalho: teria cinco meses para definir, construir e pre-
parar 24 localizações e 8 estúdios. Neste momento, deveria organizar todo o “esqueleto” da 
produção, considerando as ideias, decisões e capacidades de todos os membros da produção 
ao mesmo tempo: por exemplo, não podia aprovar uma localização que ao responsável pelas 
localizações parecesse perfeita, se o director de fotografia tivesse problemas em iluminá-la, 
se a equipa de filmagens não puder fazer a deslocação ou se a produção não tiver orçamento 
para a pagar.

O método de trabalho de Gerry Scott para os estúdios começava com uma leitura atenta 
do guião e uma organização deste por espaços. Depois, desenhava uma série de esboços 
semelhantes a um storyboard: representações dos planos pretendidos, ou seja, o produ-
to final. Quando os planos estavam definidos, relacionaram-se as escalas/proporções das 
personagens e objectos, para saber que tamanho deveria ter cada espaço. Depois analisava 
a iluminação pretendida para colocar as entradas e pontos de luz prática. De seguida, os 

Os Cenários
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movimentos dos actores e das câmaras, para definir as posições das portas, mobiliário, jane-
las e, por fim, paredes. Na Figura 172 é possível ver um esboço, muito gráfico, feito durante o 
estudo dos movimentos a realizar pelos diversos intervenientes durante a filmagem.

Alguns cenários eram projectados com apenas três paredes, para economizar. Outros eram 
feitos com paredes deslocáveis, nos casos em que era necessário fazer planos com as quatro 
paredes, garantindo a livre deslocação das câmaras e iluminações. Os desenhos técnicos dos 
cenários, como o mostrado nas Figura 173 e Figura 174, eram realizados sob a responsabili-
dade do director artístico Mark Kebby, sempre com um grande nível de detalhe. Ao todo, 
desenvolveu cerca de 180 desenhos técnicos e 7 maquetas. Após o trabalho de construção 
estar terminado, os revestimentos e decorações eram entregues novamente ao cuidado da 
designer de produção.

Figura 172
Estudo dos movimentos durante as gravações
(Birtwistle, The Making of Pride and Prejudice, 1994)

Figura 173
Desenhos de apoio à construcção 1
(Birtwistle, The Making of 
Pride and Prejudice, 1994)
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Figura 174
Desenhos de apoio à construcção 2
(Birtwistle, The Making of 
Pride and Prejudice, 1994)

Nas localizações não existia, naturalmente, toda esta liberdade. As modificações que fo-
ram feitas nestes espaços basearam-se apenas na construção de algumas paredes falsas (fa-
cilmente removíveis) ou na deslocação de paredes falsas já existentes. Para o exterior das 
ruas, construíram-se um conjunto de fachadas falsas, com as respectivas portas e janelas 
que seriam aplicadas durante as gravações. Para este tipo de trabalhos, procurava-se sempre 
contratar trabalhadores locais (outra opção que reduzia os gastos económicos da produção).

Para evitar qualquer imprevisto que pudesse causar grandes alterações no plano de traba-
lhos, foi projectado ainda um pequeno cenário substituto (Figura 175), um compartimento 
da casa de Elizabeth onde as irmãs colocavam as flores a secar. Este compartimento serviria 
para o caso de que o clima previsto mudasse e, portanto, determinadas cenas não pudessem 
ser gravadas em exteriores.

Figura 175
Cenário de substituição
(Birtwistle, The Making of Pride and Prejudice, 1994)

Figura 173
Desenhos de apoio à construcção 1
(Birtwistle, The Making of 
Pride and Prejudice, 1994)
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Para Gerry Scott, era muito importante haver correspondência entre os cenários e a deco-
ração da época, mas não queria tornar esta série num estudo académico sobre este período 
histórico: para a designer, a prioridade era sempre caracterizar a narrativa. Para isso era 
importante captar o espírito daquela época, o estilo de vida adoptado pelas pessoas, e que 
este pareça tão natural como se nunca tivesse sido projectado.

As decorações, adereços, materiais ou motivos não foram criados de forma rígida. Não 
eram procurados elementos originais nem cópias dos da época: procuravam-se ou produ-
ziam-se motivos semelhantes, seguindo a mesma palete de cores e padrões (Figura 176) e 
criavam-se composições que transmitissem a ambiência e estética desejadas. Estas opções 
estéticas de decoração variavam conforme as posses económicas dos personagens, tal como 
a grandiosidade dos exteriores, a qualidade do mobiliário e do piano das salas de estar (já 
que a não existência de um piano não era opção nestas sociedades), a qualidade das carrua-
gens ou o tamanho e o ornamento dos cavalos.

Nesta época, era popular usar cores suaves e pasteis, verdes azulados, verdes escuros, tons 
cremes ou cinzas: nunca cores vibrantes ou muito saturadas. Como havia uma tendência para 
usar os mesmos tons pastel para os vestidos e para a decoração das casas, o contraste entre 
os elementos verificava-se problemático. No entanto, a designer de produção queria usar 
as cores, não só por correspondência histórica, mas também para relacionar o espaço e os 
adereços com os personagens, o ambiente e a atmosfera. Assim, nos casos em que se sentiu 
livre para fugir a esta palete, procurou fazê-lo de forma muito subtil e contextualizada. Por 
exemplo, nos locais de entretenimento social podem encontrar-se muitos elementos doura-
dos, enquanto nos espaços reservados a reuniões mais formais, optava pelo verde-escuro. 
Estas cores eram definidas por analogia com espaços actuais, de forma a serem mais facil-
mente percepcionadas pelo espectador: no caso do verde-escuro, a designer inspirou-se na 
cor predominante que encontrou durante a sua pesquisa nos consultórios de um hospital. 

Figura 176
Paletes de cores e motivos
(Birtwistle, The Making of Pride and Prejudice, 1994)
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Estas diferenças sociais estavam presentes em todos os elementos do espaço cénico, até 
mesmo na comida que era servida à mesa. Nas imagens seguintes pode-se comparar uma 
refeição da família de classe média (Figura 177) com uma refeição em ambiente de reunião 
social celebrada nas instalações das personagens de classe alta (Figura 178). A diferença de 
classe está reflectida no nível de detalhe e na variedade das travessas, na qualidade dos 
objectos, na organização das peças (mais caótica ou mais geometrizada) e na existência de 
elementos decorativos, como as velas.

Figura 177
Mesa da família 
de classe média
(Birtwistle, The Making of 
Pride and Prejudice, 1994)

Figura 178
Mesa da família 
de classe alta
(Birtwistle, The Making of 
Pride and Prejudice, 1994)
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O mobiliário foi um subprojecto verdadeiramente difícil de levar a cabo. Há muito poucas 
peças de mobiliário autênticas desta época e as existentes eram demasiado caras. Em muitos 
casos, recorreu-se a peças modernas que apresentavam um design mais ou menos similar 
ao pretendido. Com as peças de materiais têxteis, como toalhas ou cortinados, aconteceu o 
mesmo: era muito caro produzir materiais semelhantes, por isso procuravam-se semelhan-
tes. Existem grandes armazéns que se dedicam a alugar peças de mobiliário e decoração 
para estes efeitos, um dos recursos utilizados também nesta produção (embora as peças 
pudessem não corresponder à década exacta representada, no conjunto não realçam como 
anomalias históricas).

Pride and Prejudice tem, tal como é habitual em todas as séries, uma sequência inicial 
acompanhada por um tema musical que apresenta o título e os nomes dos profissionais mais 
importantes da produção. A utilização desta sequência é muito similar à feita para os filmes: 
a diferença reside em que esta sequência é criada para que seja repetida antes de cada epi-
sódio. 

O objectivo era fazer uma alusão ao período histórico tratado, uma primeira abordagem, 
sem nunca perder a sensação de leveza que se pretendia para a estética geral. As referências 
históricas foram encontradas nestes tecidos, nos seus padrões e na própria actividade de os 
bordar. Foi feito uma composição de planos em slow motion, mais ou menos abstracta, com 
planos de pormenor de alguns dos figurinos da própria série. A própria peça musical com-
posta para esta sequência tentou reflectir a vitalidade que está sempre presente ao longo 
da obra original.

O mais difícil, para a produção, foi relacionar a tipografia escolhida com a composição de 
planos criada. E, de facto, não foi um projecto totalmente bem conseguido, porque estes 
dois elementos se percebem como individuais, pensados quase separadamente, e que não 
se complementam bem entre si formando uma imagem única.

A Sequência Inicial

Figura 179
Sequência - título
(Pride and Prejudice, Langton, 1995)

Figura 180
Sequência - lettring
(Pride and Prejudice, Langton, 1995)
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Editar e Sonorizar a Narrativa

Para iniciar o processo de edição e montagem da peça, o editor deveria ler cuidadosamente 
o guião e compreender que ambiência especifica se pretendia para cada momento, fazendo 
anotações pessoais de ritmo e continuidade. Também deveria ter presente qual/quem era o 
ponto central de determinada cena, pois consoante este poderia fazer edições totalmente di-
ferentes. Seria fácil mostrar simplesmente a personagem que estava a falar em determinado 
momento, mas dessa forma perder-se-ia o sentido das sequências: em muitos casos era mais 
importante mostrar as reacções de outros personagens ou até mesmo acções secundárias, 
o que poderia alterar completamente o significado da narrativa. Assim, pode-se dizer que 
o editor foi um dos responsáveis pela comunicação da relação entre os dois protagonistas.

No entanto, esta série apresenta alguns problemas que se podem considerar como falhas 
na montagem, o que muitas vezes é a tradução de uma falha de planeamento geral. Tratam- 
-se de pequenos problemas em cortes mecânicos (um exemplo é o segundo 06:06, do segun-
do episódio), mas também em casos nos quais são mostrados diálogos entre um grupo gran-
de pessoas nos quais é difícil perceber exactamente as direcções dos olhares (um exemplo 
no segundo 10:30, do segundo episódio). Também se apercebem alguns problemas de con-
tinuidade espacial/direccional: quando os personagens percorrem a casa da família Bennet, 
as alterações do sentido das suas deslocações tornam difícil para o espectador interiorizar o 
mapa espacial do local (um exemplo no segundo 08:45, do primeiro episódio).

Depois de editado todo o episódio, a equipa de som entrava em acção. Os diálogos grava-
dos durante as filmagens eram “suavizados” e colocados com um volume e entoação que pa-
recessem naturais. Por vezes, algum som exterior inutilizava uma gravação e era necessário 
fazer uma segunda gravação em estúdio: uma dobragem. No entanto era fortemente evitado, 
porque é um processo que dificilmente traz bons resultados.

Os efeitos sonoros eram utilizados para dar informação extraordinária ao espectador. 
Quando Jane se dirigia a Netherfield, o som dos trovões mostrava ao espectador que a chu-
va seria algo inevitável. Nos momentos de encontro social, o tilintar das chicaras dava uma 
noção ao espectador da presença de várias pessoas no local e das suas acções, ainda que 
estas não aparecessem no plano. Todos estes sons eram gravados num ficheiro individual, 
devidamente temporizado de acordo com o episódio, designado como footsteps track. Desta 
forma, a série poderia ser vendida a outros países e dobrada livremente, mantendo estes 
efeitos intocados. 

Figura 180
Sequência - lettring
(Pride and Prejudice, Langton, 1995)
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A Música e a Dança

Em Pride and Prejudice, a música tem um papel duplo: não é apenas uma forma de acompa-
nhar a acção, criar ambiente ou dar mais relevância aos picos emotivos, tem também uma 
presença muito activa porque para que uma senhora fosse bem aceite socialmente nesta 
época e nesta sociedade, deveria saber cantar e tocar piano. Então, era necessário compor 
músicas que dessem dinâmica à acção e músicas práticas (que os personagens ou figurantes 
pudessem tocar, cantar ou dançar). As práticas têm uma componente de autenticidade dife-
rente, já que têm uma presença mais “física” e são colocadas em cena tal como um cenário 
ou um figurino.

Para começar a compor a música da série, o compositor leu o guião e releu a novela, ten-
tando captar a essência do mundo ficcional e do conjunto das personagens. Ao fazer esta 
leitura, reunia um conjunto de anotações directas que podem constar no próprio texto, como 
indicações relativas à música prática (como a entoação, o compasso ou até a presença de 
algum instrumento especial). Era necessário também reunir indicações sobre as prestações 
dos personagens nas suas actividades musicais e torná-las facilmente perceptíveis, mesmo 
para espectadores sem formação musical. Por exemplo, quando se pretendia ridicularizar 
um personagem pela sua actuação no piano, criava-se uma peça muito simples, com pouca 
variedade de acordes e um ritmo muito lento, feita para ser mal interpretada. Ao terminar, 
colocavam no seu lugar uma outra personagem que tocaria uma peça mais rápida e mais exi-
gente, para o inferiorizar através da comparação. 

Uma das preocupações do compositor foi evitar que as peças musicais práticas parecessem 
falsas, o que aconteceria se o plano nunca focasse as mãos da senhora que estaria a tocar 
o piano. Para manter a autenticidade, as actrizes deveriam tocar. Embora as peças fossem 
tocadas, na sua integridade, pelo próprio compositor, as actrizes treinavam intensamente o 
pequeno momento da música que seria gravado no plano. Em relação às peças de música não 
práticas, o compositor preocupou-se em transmitir em cada uma delas a estética de leveza 
e vitalidade e o contexto de época que caracterizam toda a narrativa. Também dividiu esta 
música em dois tipos, consoante os momentos da história a que estivessem destinados: o 
tema geral de todos os livros de Jane Austen aborda o conflito que existe entre a razão e os 
sentimentos, pelo que a música feita para os momentos em que a razão prevalecia era nota-
velmente diferente da dos momentos mais emotivos.

A música, tal como os efeitos sonoros, era adicionada depois de feita a montagem dos pla-
nos. O vídeo era entregue ao compositor com uma indicação da cronometragem, o que era 
uma grande ajuda para este profissional que via facilitada a sua actividade de criar peças 
musicais para tempos específicos. Esta facilidade chegava a permitir-lhe compor confortavel-
mente em sua própria casa, após reuniões especiais prévias com o realizador para definir o 
“spoting” (definir os pontos do vídeo que deveriam ser realçados através da música).

Também foram usados outros recursos, como gravações feitas por orquestras (as peças de 
Beethoven receberam um destaque especial porque estavam muito popularizadas na época 
da narrativa). Algumas personagens também receberam temas próprios: um dos recursos 
utilizados nestes casos era atribuir um maior destaque a um instrumento cujo som se consi-
derava estar relacionado com a sua personalidade, como por exemplo o fortepiano associado 
a Mr. Darcy. 
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A dança recebeu também um tratamento muito especial, não só pelo papel importantíssi-
mo que tem ao longo da narrativa, mas também porque a escritora Jane Austen manifestava 
um gosto muito especial por este divertimento. No contexto desta época, a dimensão social 
da dança era tanta que se consultou uma coreografa, especialista em danças históricas e pro-
fessora de Movimento em escolas de teatro: Jane Gibson. A sua investigação assentou prin-
cipalmente naquela a que se chamava english country dance, uma dança nascida nos meios 
rurais e adoptada pelas cortes, o que a tornou bastante popular nesta época. Esta coreografa 
foi muito importante também para adaptar o próprio comportamento dos actores à época, 
treinando a sua expressão corporal.

Ao longo da narrativa identificavam-se dois momentos nos quais a dança era o centro da 
acção: para estes, os actores receberam aulas de dança e participaram em treinos intensivos. 
Para o momento no qual os dois protagonistas dançavam juntos por primeira vez, pretendia- 
-se obter um ambiente tenso, quase “eléctrico”, o que pressupunha uma grande exigência 
da parte da música e da dança. Nesta parte da história os personagens dançam enquanto 
dialogam, algo que constituía um repto para o realizador. Para resolver este problema, apro-
veitou-se a própria geometria criada pelos dançarinos no espaço e criaram-se padrões de 
eixos direccionais para as filmagens mais importantes. A harmonia e a simetria criada pelos 
dançarinos neste tipo de dança acabava por revelar e explicar a arquitectura do próprio es-
paço, condicionar as opções de mobiliário e alterar a “paisagem social”. Também se utilizou 
a steadicam, uma câmara que seria colocada no corpo do operador de câmara enquanto este 
se moveria entre ao compasso da música, como um dos dançarinos. Este sistema faz com que 
o espectador sinta o ritmo da dança, como se tivesse ele próprio uma participação activa. 
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Nesta cena, os dois protagonistas, Elizabeth e Mr. Darcy, dançam enquanto travam um dos 
diálogos mais importantes da narrativa.
(Pride and Prejudice, Langton, 1994)

Dançar e Dialogar: Os Planos

Figura 181
Sequência Pride and Prejudice - Plano 1
(Pride and Prejudice, Langton, 1995)

Figura 182
Sequência Pride and Prejudice - Plano 2
(Pride and Prejudice, Langton, 1995)

Figura 183
Sequência Pride and Prejudice - Plano 3
(Pride and Prejudice, Langton, 1995)

Figura 184
Sequência Pride and Prejudice - Plano 4
(Pride and Prejudice, Langton, 1995)

Figura 185
Sequência Pride and Prejudice - Plano 5
(Pride and Prejudice, Langton, 1995)
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Figura 186
Sequência Pride and Prejudice - Plano 6
(Pride and Prejudice, Langton, 1995)

Figura 187
Sequência Pride and Prejudice - Plano 7
(Pride and Prejudice, Langton, 1995)

Figura 188
Sequência Pride and Prejudice - Plano 8
(Pride and Prejudice, Langton, 1995)

Figura 189
Sequência Pride and Prejudice - Plano 9
(Pride and Prejudice, Langton, 1995)

Figura 190
Sequência Pride and Prejudice - Plano 10
(Pride and Prejudice, Langton, 1995)
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Figura 192
Sequência Pride and Prejudice - Plano 12
(Pride and Prejudice, Langton, 1995)

Figura 193
Sequência Pride and Prejudice - Plano 13
(Pride and Prejudice, Langton, 1995)

Figura 194
Sequência Pride and Prejudice - Plano 14
(Pride and Prejudice, Langton, 1995)

Figura 195
Sequência Pride and Prejudice - Plano 15
(Pride and Prejudice, Langton, 1995)

Figura 191
Sequência Pride and Prejudice - Plano 11
(Pride and Prejudice, Langton, 1995)
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Na Figura 181 é possível ver Elizabeth dialogando com outra personagem, o momento ime-
diatamente anterior ao inicio da dança. Desde este ponto, não se acompanha a personagem 
enquanto se dirige à sua posição do baile, há um corte no tempo da narrativa para tornar o 
ritmo da acção mais agradável: para marcar este salto temporal, é focada a orquestra (Figura 
182) enquanto esta começa a tocar. A dança começa com um grande plano de Mr. Darcy (Figu-
ra 183) e um grande plano simétrico de Elizabeth (Figura 184), entreolhando-se com seriedade 
de forma a criar um momento de tensão. Este início é marcado como se não se tratasse ape-
nas de um baile, mas de um confronto entre os dois: este diálogo é, no fundo, um combate 
intelectual entre os dois. Depois, o grande plano de Mr.Darcy é repetido (Figura 185), mas 
enquanto este faz a sua vénia a câmara imita o seu movimento: isto engrandece-a, aumenta 
a sua elegância e não a torna tão fria como o olhar do actor a possa fazer parecer. O batimen-
to rítmico que marca o inicio da dança é acompanhado por um plano de pormenor das suas 
mãos (Figura 186). Este movimento é filmado de forma a mostrar os dos outros dançarinos, 
em profundidade, realçando a repetição e dando ritmo à imagem.

Esta montagem exige uma atenção e um tacto por parte do editor muito especial, porque, 
apesar de todos os cortes que possam ser feitos, todos os passos dos dançarinos devem estar 
de acordo com a música. Isto, tendo em conta que a música é colocada posteriormente em 
edição, para ser reproduzida ser qualquer corte. Assim, preferiu-se fazer planos temporal-
mente mais longos, não recorrer tanto ao corte e dinamizar o momento através dos próprios 
eixos de filmagem e da steadicam. 

O plano de pormenor da suas mãos sobe até se tornar num grande plano de Elizabeth (Fi-
gura 187), enquanto esta se desloca da esquerda para a direita, trocando de lugar com Mr. 
Darcy. O movimento segue na mesma direcção, mas a câmara mantém-se fixa para poder 
captar o rosto de Mr. Darcy quando este volta ao seu lugar. Depois, Mr. Darcy muda o sentido 
da rotação enquanto está a ser focado dentro do plano: desta forma, o espectador não se 
perde nunca nos movimentos dos personagens (Figura 188).   

A câmara vai se deslocando ligeiramente no espaço, fazendo um ângulo de 90 graus em 
relação aos dois personagens para lhes seguir os movimentos. Os personagens continuam a 
rodar várias vezes, repetindo o mesmo movimento (Figura 189 e Figura 190) de forma a fica-
rem de frente para a câmara alternadamente, mostrando as suas expressões faciais. Conti-
nuam, por vezes, a mudar de sentido de rotação, exactamente da mesma maneira. Na Figura 
191 vê-se como os personagens se viram de costas um para o outro para se deslocarem até 
outro ponto do salão: Mr. Darcy sai do plano pela esquerda da câmara, enquanto esta capta 
Elizabeth deslocando-se no mesmo sentido. Quando chegam ao novo local, adoptam posi-
ções similares às anteriores e o plano é finalmente cortado (Figura 192).

Na Figura 193, vê-se como a câmara volta a filmar desde o seu ponto inicial (deslocando-
-se 90 graus em sentido inverso). Desde este ponto, realiza um grande plano de Mr. Darcy, 
seguindo os seus movimentos e focando o seu rosto. Depois ocorre um corte e repete-se 
exactamente o mesmo plano mas focando o rosto de Elizabeth, este mais demorado.
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Para marcar o final desta fase da dança, apresenta-se um plano mais afastado (Figura 194), 
um plano de conjunto que estabelece a acção e relembra ao espectador as posições das 
personagens dentro do espaço. Até aqui, a longa duração destes planos, a repetição dos mo-
vimentos e a dureza das suas expressões faciais ajudam a criar no espectador uma sensação 
de ansiedade que o prepara para o início do diálogo. Esta fase inicial da dança também serve 
para familiarizar o espectador com os planos que serão usados na segunda fase, com os mo-
vimentos que a câmara fará e com os próprios passos da dança. Quando os personagens co-
meçam a dialogar, o espectador já está a seguir uma sequência que conhece, o que lhe pos-
sibilitará seguir o diálogo com mais atenção: na Figura 195 vemos um plano já abordado, no 
entanto a música baixa o seu volume ligeiramente e Elizabeth começa a falar. Nesta segunda 
fase da dança também se nota uma maior tendência a evitar colocar algum personagem fora 
do plano, para manter o diálogo entre os dois mais constante. Os figurantes ou personagens 
secundários que dançam no plano de fundo são sempre filmados sorrindo e mostrando sinais 
de evidente divertimento, o que aumenta, por comparação, a tensão mostrada pelos perso-
nagens principais.
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Conclusão
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Conclusão

A principal responsabilidade do designer é a sua função criativa: deve saber como comuni-
car uma ideia, uma mensagem ou uma emoção e aplicá-la à narrativa do seu projecto. No 
entanto, o designer não é o único elemento criativo da equipa: a narrativa visual nasce de 
um cruzamento de ideias entre diversos elementos da equipa. Apesar do conceito nascer, 
normalmente, entre o realizador, o designer de produção, o director de fotografia e o pro-
dutor, é muito importante manter o diálogo porque qualquer elemento da equipa pode ter 
uma contribuição importante.

O papel organizacional do designer (ou seja, a função de coordenação e elemento comuni-
cador entre todos os departamentos sob a sua responsabilidade) revelou-se, de facto, muito 
mais importante do que o que poderia parecer no início desta investigação. Isto ficou pro-
vado com a análise comparativa entre o caso de Fantastic Mr. Fox (enquanto um exemplo de 
êxito) e o caso de Sacrifício (repleto de problemas ao longo da produção, todos derivados de 
uma má comunicação). Repare-se que em Sacrifício, a directora artística limitava-se a cum-
prir com os seus projectos e com a sua função criativa (com tanta liberdade como a que o 
realizador lhe dava) e não existia um profissional cuja função fosse garantir a comunicação 
entre os diferentes intervenientes, o que contribuiu muito para todos os problemas cons-
tatados.  Em casos como Pride and Prejudice, a função criativa era garantida pela designer 
de produção, dois directores artísticos, designer de figurinos, realizador e director de foto-
grafia, o que reduzia as suas responsabilidades criativas mas exigia muito mais das suas res-
ponsabilidades de gestão do design e da comunicação. Isto prova que há casos nos quais a 
capacidade organizacional do designer de produção pode ser mais importante que a sua ca-
pacidade criativa. Isto não retira mérito ao designer enquanto criativo. Garantir uma boa co-
municação dentro da própria produção implica produzir material visual de qualidade e en-
contrar soluções inesperadas para cruzar ideias diferentes: exige muito deste profissional. 
Quanto mais ligadas estiverem as áreas disciplinares e quanto melhor for a comunicação en-
tre os diferentes profissionais, melhor será o produto final. 

Quais as responsabilidades e funções do designer de produção?



196

O design de comunicação como área disciplinar é, de facto, importantíssimo para este designer, 
não só para que consiga comunicar a mensagem ao espectador com eficácia, mas também 
para que consiga comunicar com os outros profissionais com clareza e entender as suas com-
plementares técnicas e sintaxes envolvidas, que concorrem num todo de uma peça de comu-
nicação cinemática. Para cumprir com estes objectivos, o design gráfico ou a infografia são 
disciplinas que devem constar obrigatoriamente na sua formação, mas também uma sólida 
cultura das outras áreas projectuais do Design e da Arquitectura, Antropometria, Psicologia, 
História, bem como das Artes em geral. 

Em casos como o de Sacrifício, em que a directora artística foi responsável pelo projecto 
de uma casa construída de raiz, conhecimentos concretos de arquitectura podem ser muito 
úteis. No entanto, este conhecimento não o é do ponto de vista de um projecto de Arquitec-
tura: um cenário não tem as implicações técnicas e estruturais que uma obra arquitectónica 
exige. É importante para o designer ter uma base de arquitectura sólida no sentido de res-
ponder à praticidade do cenário enquanto cenário, ou seja, torna-lo capaz de suportar o tra-
balho dos profissionais durante as filmagens, os equipamentos de iluminação e câmaras e o 
seu manuseamento, permitir a filmagem de todos os planos do storyboard e permitir uma 
margem de manobra para alterações durante a produção. 

Para além disto, deve responder naturalmente à sua função comunicativa, que pode ser 
considerada a mais importante e mais complexa. Para o designer de produção o mais im-
portante é saber comunicar com eficácia através dos seus outputs a sua síntese artística tra-
balhada pela sua criatividade, criando mundos ficcionais e a imagem dos seus personagens 
de acordo com o argumento e em cumplicidade com as diferentes técnicas de comunicação 
como o são a realização (do cinema, animação ou outras), a iluminação, a direcção fotográ-
fica, a montagem, em síntese com a narrativa pretendida para a peça fílmica que terá de ser 
coerente e potenciada pelo seu espaço e visualidade ficcionais.

O designer de produção deve ter conhecimentos fundamentais das diversas áreas discipli-
nares envolvidas neste tipo de projectos de comunicação, como os apresentados na recolha 
literária desta investigação, para poder compreender melhor as intenções dos seus projectos 
e concorrer para a sua eficácia e coerência. O projecto visual (e sonoro) para uma narrativa 
cinemática tem de a possibilitar e potenciar e não constituir um seu obstáculo. Deste motivo 
decorre a conclusão de uma necessidade constante diálogo e cumplicidade entre os diferen-
tes profissionais intervenientes. De facto, para cumprir bem com as suas funções, o designer 
de produção deve ter conhecimentos sobre muitas áreas diversificadas que não estão direc-
tamente relacionadas com as suas funções. Um exemplo disto é a operação das câmaras uti-
lizadas nas gravações: para exercer as suas funções, o designer não tem obrigação de saber 
como estas funcionam, no entanto o seu projecto do espaço não ficará perfeito sem conhe-
cer as suas potencialidades, gramática e limites.

Que conhecimentos deve ter o designer para exercer esta função?
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Pela sua complexidade, os cenários são o subprojecto mais importante do projecto geral do 
designer de produção. Na recolha literária verificámos que autores como Gorostiza preferem 
dividir o projecto do cenário em dois subprojectos: o espaço e a decoração. Isto porque a 
decoração apenas transforma a aparência do espaço, não o cria nem o altera na sua essên-
cia. No entanto, os casos estudados revelaram que estes dois projectos são indissociáveis. 
Em Sacrificio,  verificamos que a arquitectura do exterior da casa foi projectada propositada-
mente para que se tornasse possível visualizar a decoração do interior do espaço (para man-
ter a continuidade espacial). Em Pride and Prejudice, a designer de produção  começa por 
projectar a decoração e, a partir dela, criava o espaço.

Para o projecto do entorno sonoro (música e efeitos sonoros) são normalmente comunica-
dos ao compositor as intenções e objectivos dos sons que irá criar. Assim, o designer também 
deve estar consciente de todas as potencialidades oferecidas pelo som, da maneira como ele 
influencia e altera cada momento da narrativa e o sentir da própria imagem e espaço apre-
sentado. Estes requisitos devem ser pensados desde o storyboard, em que os vários aspectos 
pluridisciplinares se começam desde logo a interagir.

Qual é a sua influência nos diferentes subprojectos? 

Se não conseguir abordar na sua formação todos os temas necessários mas não específicos 
da área do design de produção, cuja experiência se revela essencial, poderá implicar uma li-
mitação da sua própria capacidade projectual.  Assim, é muito recomendável que qualquer 
formação nesta área tenha uma componente prática, de preferência que inclua o contacto 
directo com profissionais de outras áreas disciplinares, com as suas técnicas e seus efeitos, 
materiais, equipamentos e suportes. Deste contexto profissional pode depender a sua pró-
pria capacidade de desenvolver ideias inovadoras e marcantes na sua intervenção projectual 
como Designer de Produção, que não deixa de ser, afinal, também um Designer de Comuni-
cação.
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O processo criativo implica uma evolução e amadurecimento de uma ideia. Para garantir esta 
evolução, o projecto é dividido em várias fases nas quais o designer cumpre funções diferen-
tes, com objectivos diferentes. Assim, a metodologia de design deve ser aberta, de maneira 
a permitir que o processo criativo se desenvolva e subdivida pelas diferentes fases práticas 
do projecto. 

A separação que Fernando Jover Ruiz faz da fase de pré-produção em duas componentes é 
lógica e bem fundamentada. No entanto, desde o ponto de vista do estudo do design de pro-
dução, seria mais apropriado renomear a primeira fase e designá-la como Investigação, por-
que esta é a actividade que requer mais tempo e aquela que dá origem ao conceito.

A fase de investigação inicial vê-se dividida consoante objectivos.

É importante referir que a investigação não deve ser uma tarefa exclusiva do designer, a co-
laboração com os outros profissionais e as outras áreas disciplinares é aconselhada. No caso 
deste tipo de investigação, a colaboração do director de fotografia é essencial para compre-
ender as potencialidades oferecidas pelas câmaras e pela iluminação.

Para além disto, todos os subprojectos (cenários, figurinos, acessórios…) começam com 
uma leitura atenta do guião, durante a qual se faz uma recolha de dados (directos e indirec-
tos) exclusivamente sobre a sua área. Por isso, cada um destes subprojectos tem uma inves-
tigação precisa, que se pode subdividir nas mesmas três categorias.

Como se desenvolve o projecto de design de produção?

Esta deve ser um dos primeiros passos para iniciar o processo 
criativo: repare-se que todas as características da imagem e do es-
paço ficcional criados pelo designer têm como objectivo obter uma 
reacção do espectador, principalmente através do seu “olhar alvo”. 
É importante saber que emoções lhe devem ser provocadas, como 
se podem provocar e que informação tem interiorizada (se o recep-
tor não dispõem de determinada informação, os símbolos deixar de 
comunicar).

A análise do espectador 
(ou público-alvo)

A análise das intenções 
comunicativas do 

realizador ou cliente

 A análise da própria 
narrativa 

A análise das intenções comunicativas do realizador ou cliente. O 
realizador pode ter uma ideia da visualidade que pretende muito 
ou pouco definida: cabe ao designer dar-lhe respostas a este pro-
blema ou complementar as respostas já existentes. 

Após a criação de um registo onde se traduza o guião para objec-
tivos concretos para cada momento da narrativa, deve haver uma 
investigação que ofereça soluções para cada um destes objectivos.
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Figura 196
Fases do projecto 
de design de produção
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Cada cenário, figurino ou acessório constitui um projecto de design específico com carac-
terísticas muito particulares. Assim, tal como se estudou o projecto de design de produção 
na sua generalidade, as metodologias utilizadas pelo designer ou o desenvolvimento do seu 
processo criativo, também podem ser feitas investigações a cada uma destas especialidades 
ou um destes projectos específicos, com o objectivo de conseguir informações mais particu-
lares, afunilando cada tema.

O caso de Pride and Prejudice também suscita uma nova investigação. Esta obra literária 
não conta apenas com a série estudada: em 1940 recebeu uma adaptação de Hollywood e em 
2005 voltou ao cinema. A BBC já produziu 6 adaptações diferentes da mesma história, e até 
conta com uma versão em género musical, de Bollywood. Cada adaptação é criada para um 
público diferente, de uma geração diferente. Estas adaptações constantes conseguem dar 
sempre à história uma modernidade que causa empatia no espectador. A versão estudada 
nesta investigação conseguiu causar tanto impacto no público que até provocou um aumen-
to nas vendas do livro. Este pode ser o ponto de partida para uma outra investigação: seria 
interessante analisar de forma comparativa todas estas adaptações e caracterizar os seus pú-
blicos temporal e geograficamente, poder perceber como a mesma narrativa pode ser adap-
tada para se dirigir a públicos diferentes.

Através das conclusões retiradas sobre a formação que o designer de produção deve ter, é 
também pertinente e possível iniciar uma investigação mais centrada e mais específica sobre 
este tema com o objectivo de planificar um plano de formação específico para esta área dis-
ciplinar: o design de produção.

Recomendações para futuras investigações.
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Glossário

Adereço: objecto que complementa uma acção, um figurino ou um cenário.

Ambiência: orientação emocional que se mantém durante todo o filme, composta por breves e intensos 
estímulos que levam o espectador a interpretar emocionalmente o espaço; factor que cria a predisposição 
para sentir emoção.

Ambiente: ambiência. 

Balanço de Composição: estado de equilíbrio; distribuição do peso visual de forma harmónica e que be-
neficie o espaço que requer mais atenção por parte do espectador.

Balanço de Composição: obtenção do estado de equilíbrio e distribuição das forças visuais do plano de 
forma harmónica e que beneficie o espaço que requer mais atenção por parte do espectador.

Cenário abstracto: cenário não representativo cuja função principal é comunicar emoção ou ambiência.
 
Cenário de utilidade: cenário que representa gráfica e arquitectonicamente a sua própria função. 

Cenário estilizado: cenário abstracto.

Cenário representativo: cenário criado para narrativas de caracter ficcional que simula outro local e dá 
expressão à história e personagens. 

Cenário: conjunto de elementos físicos ou virtuais que compõem o espaço cénico onde se desenrola a na-
rrativa, contextualizando-o e caracterizando-o.

Cinematic : Storyreel

Claquete: peça habitualmente feita em madeira ou acrílico onde são colocadas todas as informações re-
lativas à filmagem onde aparece e usada para sincronizar o vídeo e a gravação sonora.

Composição: arranjo dos elementos pictóricos dentro de um plano de forma a obter um resultado unifi-
cado e harmonioso.

Continuidade Direccional: é a preservação ao longo da sequência de uma linha direccional com um senti-
do constante, independentemente do número de cortes; isto consegue-se através de uma posição constan-
te da câmara em relação ao sujeito e à acção.

Continuidade pela Direcção do Olhar: continuidade definida por um primeiro plano que estabelece as po-
sições de duas personagens e por um segundo plano  no qual é enquadrada apenas uma das personagens 
enquanto esta segue a deslocação da segunda com o olhar.

Continuidade Temporal: o controlo e a preservação da sensação de naturalidade do decorrer do tempo 
fictício através de técnicas como a fusão ou o encadeado.

Continuidade: é a ligação entre os diversos momentos da narrativa, dando-lhe sentido e desenvolvimen-
to lógico.
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Contra Campo: sequência de planos que mantém a continuidade através da direcção do olhar das 
personagens.

Contraluz (ou Back Light): foco de luz direccionado para o cenário atrás da personagem, destacando-a; 
uma das três luzes que compõem o método de iluminação por três pontos.

Contraste da luz: característica da luz relativa à comparação entre o brilho dos espaços iluminados e a 
ausência deste dos espaços em sombra.

Corte Dramático: corte no qual se exclui parte da acção que ocorre entre um plano e o seguinte.

Corte Mecânico: corte no qual a acção é parada e retomada no mesmo momento exacto.

Corte Transparente: corte no qual ocorre uma variação da posição da câmara de um plano para o seguin-
te, o que normalmente provoca uma alteração no sentido da linha direccional, sendo importante cortar a 
acção e recomeça-la exactamente no mesmo ponto.

Corte: o sessar da gravação de um plano; o momento em que, na montagem, um plano dá lugar a outro.

Decepção Sensorial: a não obtenção do realismo na peça cinematográfico, segundo a definição de realis-
mo avançada por Elsaesser e Buckland.

Diálogo: registo de som cuja fonte é a fala, seja parte do guião ou espontânea.

Dimensão Física do Som: factor através do qual se podem analisar qualidades do som tais como a fre-
quência, o timbre, a amplitude ou o tempo.

Efeito de Ficção: o despertar de uma resposta cultural no espectador, tanto do foro individual como par-
te do imaginário colectivo. 

Efeito Silhueta: efeito de iluminação criado por um foco que incide atrás do personagem, deixando-o em 
sombra e destacando a sua silhueta através de uma linha de contorno de luz.

Efeito Sonoro: som introduzido na peça fílmica para acompanhar a imagem, direccionando a atenção de 
espectador e ajudando a compreender a narrativa.

Elemento Artístico do Som: característica do som que o pode incluir ou não na estética geral da peça fíl-
mica e que lhe dá expressão artística. 

Encadeado: não é mais do que a combinação de uma fusão de fecho com uma fusão de abertura, uma 
sobreposta à outra.

Estética: conjunto de opções gráficas que se mantêm presentes ao longo de todo o desenvolvimento da 
peça cinematográfico, em todos os ambientes. 

Figurino: conjunto de peças de vestuário criadas para uma personagem, contextualizando-a e 
caracterizando-a.

Formas de Composição: figuras criadas pelas linhas de composição, cumprindo funções estéticas e 
comunicativas.
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Fusão: é o fechar (ou o abrir) de um plano, terminando (ou começando) com um ecrã ne¬gro, um enca-
deado entre o plano filmado e um plano negro.

Grande Plano Extremo: ampliação de um grande plano; aproximação do plano a uma parte do rosto da 
personagem para engrandecer a emoção.

Grande Plano: plano que enquadra a cabeça da personagem, promovendo uma dramatização 
transcendente.

Ilustração: representação do espaço cénico utilizada para comunicar as intenções do designer aos res-
tantes profissionais, para a qual se recorre, habitualmente, ao desenho e à pintura; também se utiliza esta 
ferramenta para representar personagens, figurinos ou adereços.

Intensidade da luz: característica da luz que afecta a sua incidência e a exposição do objecto iluminado; 
quantidade de luz que afecta o plano.

Linhas de Composição: traços imaginários existentes no plano, resultantes do agrupamento de pessoas 
ou objectos e da direcção dos movimentos.

Luz de Enchimento (ou Fill light): luz secundária que compensa a falta de iluminação nos sombras criadas 
pela luz principal; uma das três luzes que compõem o método de iluminação por três pontos.

Luz Motivada: luz usada para manter a continuidade espacial ou temporal, justificada na própria narrativa.
Luz Prática: luz motivada cujo o foco aparente está presente dentro do plano.

Luz Principal (ou Key light): foco de luz direccionado para o rosto da personagem, promovendo defi-
nição; uma das três luzes que compõem o método de iluminação por três pontos. 

Maqueta: representação do espaço cénico utilizada para comunicar as intenções do designer aos restan-
tes profissionais, destacando o volume do espaço e os seus detalhes construtivos.

Massas de Composição: peso visual criado pelas formas de composição. 

Modelo Físico: maqueta aplicável a um projecto de um personagem, figurino ou adereço.

Montagem Expressiva: montagem que pretende privilegiar a emoção provocada por um determinado 
choque entre imagens.

Montagem Harmónica: montagem baseada na dominante afectiva de toda a totalidade do filme e não 
apenas daquele momento específico.

Montagem Intelectual: montagem que combina uma ressonância afectiva com uma análise intelectual

Montagem Métrica: montagem baseada no comprimento temporal dos planos.

Montagem Narrativa: tipo de montagem feito para privilegiar a compreensão que o espectador tem do 
decorrer da acção.

Montagem Rítmica: montagem baseada no comprimento temporal do plano e no movimento que oco-
rre dentro deste.
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Montagem Tonal: montagem baseada a ressonância emocional do plano.

Movimento de Composição: refere-se à deslocação da visão do espectador ou à deslocação de um ob-
jecto dentro do plano, o que cria linhas de composição; possui propriedades estéticas e causam efeitos 
psicológicos.

Movimento de Composição: refere-se à deslocação da visão do espectador ou à deslocação de um objec-
to dentro do plano. Possui propriedades estéticas psicológicas e resulta numa linha de composição.

Movimentos de Grua: a câmara é deslocada com o auxilio de uma grua, subindo, descendo, efectuando 
rotações ou fazendo movimentos compostos.

Movimentos Panorâmicos: movimentos de câmara nos quais esta roda sobre o seu próprio eixo.

Música Cinematográfica: uso controlado da música, tanto do ponto de vista métrico como do emocio-
nal, para audiovisuais.

Olhar alvo: espectador cuja atenção está dispersa, ensonada ou distraída, tornando-o uma presa fácil.

Olhar radar: espectador cuja atenção está activa em busca de informação.

Pan: movimento panorâmico feito na horizontal.

Parâmetro de Percepção do Som: característica do som que varia conforme o controle da sua dimensão 
física e que irá influenciar o dinamismo e a compreensão da narrativa.

Planificação: documento que surge na substituição dos guiões ou scripts usados nas peças narrativas.

Plano Americano: subtipo de plano médio no qual a personagem é enquadrada desde a cabeça às coxas.

Plano com Variação do Ponto de Interesse por Focagem: plano composto por várias acções que ocorrem 
em diferentes pontos da sua profundidade.

Plano Contra-picado Extremo: plano contra-picado filmado através de uma linha direccional que se 
aproxima da verticalidade; o efeito psicológico que causa é intensificado.

Plano Contra-picado: plano que enquadra um sujeito filmando-o de baixo para cima, atribuindo-lhe uma 
imagem de superioridade. 

Plano de Conjunto: um plano que enquadra a personagem de corpo inteiro e que englobe algum do es-
paço que a circunda; neste plano a acção distingue-se claramente. 

Plano de Inserto: plano de pormenor que contem informação textual.

Plano de Pormenor: grande plano extremo feito a um objecto ou a outra parte do corpo que não o rosto.

Plano de Seguimento: plano filmado com uma câmara móvel que segue a acção, acompanhando o per-
curso do sujeito filmado.

Plano Geral: um plano que enquadra a personagem de corpo inteiro e que engloba algum do espaço que 
a circunda.
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Plano Holandês: plano inclinado.

Plano Inclinado: plano filmado com a câmara rodada sobre o seu próprio eixo, tornando as linhas verti-
cais da perspectiva do espaço em linhas diagonais, o que aumenta a tensão comunicada.

Plano Médio: plano que enquadra parte do corpo da personagem, normalmente enquadrando-a entre a 
cabeça e o peito.

Plano Neutro: a personagem caminha em direcção ao próprio espectador, aproximando-se ou afastando-
se, com uma linha direccional que se estende em profundidade.

Plano Over the Shoulder: plano habitualmente usado para diálogos por incluir ambas as personagens no 
mesmo plano, enquadrando a primeira no centro do plano e posicionando a câmara por trás do ombro da 
segunda.

Plano Picado Extremo: plano picado filmado através de uma linha direccional que se aproxima da vertica-
lidade; o efeito psicológico que causa é intensificado.

Plano Picado: plano que enquadra um sujeito filmando-o de cima para baixo, atribuindo-lhe uma imagem 
de inferioridade. 

Plano Point of View: obtém-se aproximando a câmara do ponto de vista de uma personagem, não che-
gando a posicionar o espectador no seu lugar.

Plano Subjectivo: plano que simula aquilo que uma personagem vê, posicionando o espectador no seu lu-
gar e aproximando-o emotivamente da acção. 

Plano: um excerto de vídeo gravado de forma interrupta, tendo um único enquadramento que pode ser 
fixo ou mutável. 

Qualidade de Luz: característica da luz que a define como dura ou difusa.

Realismo: efeito de posicionamento do espectador dentro da sua relação imaginária com a imagem; sen-
sação de que o espaço e as diegeses do filme estão unificados e harmoniosos.

Render: Ilustração feita, habitualmente, com recurso a meios informáticos e que permite a visualização 
do objecto tridimensional através de vários pontos de vista.

Repetição Editorial: opção de caracterização do ritmo editorial; resulta da repetição de “batidas rítmicas”. 

Repetição Pictural: opção de caracterização do ritmo editorial; consiste na repetição do mesmo plano vá-
rias vezes ao longo de uma sequência.

Ritmo de Composição: aplicação dos conceitos alternação, repetição e tempo retirados do estudo do 
ritmo musical na composição de uma imagem fixa, com o objectivo de a tornar mais ou menos dinâmica.

Ritmo de Composição: aplicação dos conceitos alternação, repetição e tempo da música na composição 
de uma imagem fixa, com o objectivo de a tornar mais ou menos dinâmica. 

Ritmo de Eventos: tipo de ritmo editorial que implica uma libertação de novas informações, uma mu-
dança no decurso da narrativa ou na sua estrutura.
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Ritmo Editorial: aplicação dos conceitos alternação, repetição e tempo retirados do estudo do ritmo mu-
sical no processo de montagem e na elaboração de sequências de planos.

Ritmo Emocional: tipo de ritmo editorial no qual o editor coloca menos atenção no movimento da acção 
e privilegiar a captação sensorial que será feita pelo espectador.

Ritmo Físico: é o ritmo editorial baseado no movimento em si mesmo. Responde a trajectórias físi¬cas e 
tem uma interpretação directa.

Símbolos: elemento mediador entre o significado e o receptor; tem a capacidade significar algo que está 
ausente na mensagem.

Storyboard: série de ilustrações que simulam os planos finais da peça, na sequência pretendida após a 
montagem; contém habitualmente indicações infográficas que explicam acções a realizar no momento da 
filmagem.

Storyreel: sequência de imagens colocada em vídeo, feita com as ilustrações que compõem o storyboard; 
cada uma das imagens é colocada durante o tempo previsto para o plano final, de modo a permitir avançar 
com os subprojectos de som, música e gravação de diálogos.

Temperatura de cor: característica da luz que altera tanto a percepção visual como a captação feita pela 
câmara; organiza a luz segundo uma medição feita em graus Kelvin.

Thumbnails: recurso ao desenho para comunicar pensamentos ou sentimentos das personagens.
 
Tilt: movimento panorâmico feito na vertical.

Tipografia Animada: tipografia cinética.

Tipografia Cinética: combinação entre tipografia e movimento.

Tipografia Fluída: área de estudo que aborda as mutações às que a tipografia pode ser submetida ao lon-
go de um determinado período de tempo, em vídeo.

Tratamento: documento separado em blocos para planear as diferentes sequências do filme, especifican-
do aspectos, pessoas ou situações.

Travelling: movimento de câmara no qual esta é fixa a um meio de transporte, deslocando-se de frente 
para trás, de trás para a frente, lateralmente ou na diagonal.

Voo-de-Pássaro: combinação entre plano de seguimento e plano subjectivo.

Zoom in: efeito zoom que aproxima o plano do sujeito.

Zoom out: efeito zoom que afasta o plano do sujeito.

Zoom: utilização dos controlos da própria câmara para obter um efeito telescópico.


